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INTRODUÇÃO 

O presente documento é o Relatório de Gestão da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 
(SRHU) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para prestação de contas aos órgãos de controle 
interno e externo das ações da SRHU referentes ao exercício de 2014. 

Esse Relatório de Gestão está formalizado nos termos da Instrução Normativa - TCU nº 63, de 1º de 
Setembro de 2010, da Decisão Normativa-TCU nº 134 de 04 de dezembro de 2013, da Portaria-TCU 
nº 90 de 16 de abril de 2014, os quais dispõem das orientações quanto ao preenchimento dos 
conteúdos do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014. 

Nos termos das orientações passadas e constantes na referida Portaria- TCU, alguns itens deixam de 
constar no presente Relatório de Gestão por não se aplicarem à UJ – SRHU, em decorrência da sua 
natureza e finalidade, determinadas pelos seguintes diplomas legais: Lei nº 10.684, de 28 de maio de 
2003; Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007; e Portaria MMA nº 292, de 23 de maio de 2007. 

Ressalta-se que alguns itens indicados neste Relatório estão sob responsabilidade da Secretaria 
Executiva do MMA (SECEX/MMA), nos termos do Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, que 
trata da estrutura e das competências do Ministério do Meio Ambiente. 

Em atendimento ao disposto no Art. 2º, §2º, alíneas a e b, da Portaria -TCU nº 90, de 16 de abril de 
2014, a tabela abaixo apresenta os itens constantes no roteiro padrão do TCU não declarados no 
presente Relatório, bem como as justificativas correspondentes, conforme orientação constante 
daquela Portaria.  

Item Título do Item Justificativa circunstanciada 

2.3 Sistema de Correição Não se aplica. Na SRHU e no MMA como um 
todo existem controles dos procedimentos, 
trâmites e de conduta pessoal. Possíveis 
irregularidades detectadas no âmbito desta UJ são 
reportadas ao Assessor Especial de Controle 
Interno do Ministério do Meio Ambiente ou à 
Secretaria Executiva para os devidos 
procedimentos administrativos disciplinares. 

3.2 Carta de Serviços ao cidadão Não se aplica, já que a SRHU, como órgão 
formulador de políticas públicas, não presta 
serviços de atendimento direto ao cidadão.  

3.3 Mecanismos para medir a 
satisfação dos produtos e 
serviços 

Não se aplica, já que a SRHU, como órgão 
formulador de políticas públicas, não presta 
serviços de atendimento direto ao cidadão. 

3.5 Avaliação do desempenho da 
unidade jurisdicionada 

Não se aplica, já que a SRHU, como órgão 
formulador de políticas públicas, não presta 
serviços de atendimento direto ao cidadão.  

3.6 Medidas relativas à 
acessibilidade 

Este item será abordado no Relatório de Gestão 
da Secretaria Executiva do MMA. 

5.5 Informações sobre custos de 
produtos e serviços 

Não se aplicam, pois as informações são de 
responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 
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6.2 Despesas com ações de 
publicidade e propaganda 

Não aplicável, pois a UJ não realiza despesas com 
publicidade e propaganda. 

6.3 Reconhecimento de passivos 
por insuficiência de crédito ou 
recurso 

Não se aplica. Não houve no âmbito da execução 
financeira da SRHU o reconhecimento de 
passivos por insuficiência de créditos ou 
recursos. 

6.6 Suprimentos de fundos Não se aplica. Não há no âmbito desta UJ, 
execução orçamentária e financeira referente a 
suprimento de fundos. 

6.7 Renúncias sobre a gestão da 
unidade jurisdicionada 

Não se aplica. Não há no âmbito desta UJ, 
execução orçamentária e financeira referente a 
renúncias fiscais. 

7.2 Contratação da mão de obra de 
apoio e de estagiários 

Não se aplica, pois será reportado pela SPOA no 
relatório de Gestão da SECEX. 

8.1 Gestão de frota de veículos 
próprios e contratados por 
terceiros 

Não se aplica à UJ, tendo em vista que a gestão 
de frota de veículos próprios e contratados por 
terceiros é de responsabilidade da 
SPOA/SECEX. 

8.2 Gestão do patrimônio 
imobiliário 

Não se aplica à UJ, tendo em vista que a gestão 
do seu patrimônio é de responsabilidade da 
SPOA/SECEX.  

8.3 Bens imóveis de terceiros Não se aplica à UJ, tendo em vista que os bens 
imóveis de terceiros estão sob responsabilidade 
da SPOA/SECEX. 

9.1 Gestão da Tecnologia da 
Informação (TI) 

Não se aplica, tendo em vista que a gestão da 
tecnologia da informação está sob 
responsabilidade da SPOA/SECEX. Esse item 
não será informado nesse relatório pois não é de 
competência desta UJ. Conforme Decreto 6.101 
de 26 de abril de 2007, competem à Subsecretaria 
de Planejamento, Orçamento e Administração 
implementar sistemas de informações necessárias 
às ações do Ministério; planejar e definir padrões, 
diretrizes, normas e procedimentos relacionados 
com a administração de recursos de informação e 
contratação de bens e serviços de informática, no 
âmbito dos órgão e entidades do Ministério; e 
promover a implementação da tecnologia de 
informações gerenciais. 

10.1 Gestão do Uso dos Recursos 
Renováveis e Sustentabilidade 
Ambiental 

A SRHU participa da Agenda Ambiental da 
Administração Pública A3P e os aspectos sobre a 
gestão ambiental e Licitações Sustentáveis são 
conduzidos pela Secretaria de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambiental 
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(SAIC/MMA) que reportará as informações 
pertinentes a esse item em seu Relatório de 
Gestão. 

11.3 Declaração de bens e rendas 
estabelecida na Lei 8.730/93 

Não se aplica à SRHU. O acompanhamento das 
obrigações referentes à entrega da declaração de 
bens e rendas (DBR) por autoridades, servidores 
e empregados públicos relacionados no art. 1° da 
Lei nº 8.730/93 é realizado pela SECEX/MMA. 

11.4 Medidas Adotadas em caso de 
dano ao erário 

As informações quanto às medidas adotadas em 
caso de dano ao erário, serão reportadas no 
Relatório de Gestão da SECEX/MMA, tendo em 
vista que a SPOA é a unidade responsável pela 
adoção de tais medidas. 

12.1 Medidas adotadas para adoção 
de critérios e procedimentos 
estabelecidos pelas normas 
brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao setor público 

Não se aplicam, pois as informações são de 
responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 

 

12.2 Apuração dos custos do 
programas e das unidades 
administrativas 

Não se aplicam, pois as informações são de 
responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 

12.3 Conformidade contábil Não se aplicam, pois as informações são de 
responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 

 

O exercício de 2014 foi marcado por um conjunto diversificado de ações, cumprindo destacar, entre 
elas: 

A) No campo da gestão dos recursos hídricos: 

• O funcionamento do CNRH, com a realização de duas reuniões ordinárias e uma 
extraordinária do seu Plenário, nas quais foram realizados um seminário sobre a exploração 
de gás de xisto no país e outro sobre a situação de escassez de água nas regiões Sudeste e 
Nordeste, além da realização de 34 reuniões de Câmaras Técnicas; 

• A discussão e aprovação de dez Resoluções e uma Moção do Conselho; 

• A continuidade do Programa INTERÁGUAS, empréstimo firmado junto ao Banco Mundial, 
com o propósito de realizar estudos e ações que visem à modernização da gestão de recursos 
hídricos e que tem como executores os Ministérios do Meio Ambiente, Cidades e Integração 
Nacional; 

• O início da execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás e da Carta de Águas 
Subterrâneas do Paraná, ambos no âmbito do Programa INTERÁGUAS e com término em 
2015; 

• A elaboração do termo de referência do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará, em 
conjunto com o Governo do Estado e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, submetido 
ao Banco Mundial para contratação no âmbito do Programa INTERÁGUAS; 
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• A contratação do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão, com recursos do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e apoio técnico da SRHU; 

• O apoio técnico à formulação dos termos de referência dos Planos Estaduais de Recursos 
Hídricos de Rondônia e Amazonas, financiados pelo FNMA; 

• A finalização do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, o qual contou 
com recursos financeiros do MMA; 

• A realização da Reunião Técnica sobre o Apoio aos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, 
pela SRHU/DRH, com os estados que se encontram elaborando seus Planos Estaduais de 
Recursos Hídricos com o apoio da SRHU; 

• A coordenação do Seminário “Contas Econômicas Ambientais da Água como subsídio para 
Políticas Públicas e monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, com o 
apoio da ANA e do IBGE, evento internacional que contou com a participação de 
representantes da Divisão Estatística das Nações Unidas, Austrália, Guatemala, México e 
Colômbia. 

• A continuidade das atividades do Programa Marco, iniciado em 2011 e que visa promover a 
gestão integrada dos recursos hídricos na bacia do rio da Prata, por meio da articulação 
institucional e de estudos para a melhoria do conhecimento hidrológico na bacia. 

B) No campo da revitalização de bacias e do Programa Água Doce: 

• Capacitação para o desenvolvimento sustentável na bacia do rio Taquari;  

• Apoio ao monitoramento da atividade pesqueira no médio São Francisco, em parceria com a 
Superintendência de Minas Gerais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA)  

• Apoio ao Centros de Recuperação de Áreas Degradada (CRAD) do Submédio da bacia do rio 
São Francisco em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(UNIVASF);  

• Realização de 2 Ações de Fiscalização Preventiva Integrada nos municípios Jacobina/BA e 
Guanambi/BA, no âmbito do Plano de Revitalização da Bacia do São Francisco; 

• Licitação do projeto de Avaliação crítica do Programa de Revitalização da Bacia do São 
Francisco no período 2004-2014 e Recomendações, Diretrizes e Proposta de Plano de Ação 
para o Período 2015-2024 –INTERÁGUAS; 

• Elaboração do diagnóstico técnico ambiental em 2.947 comunidades de 232 municípios do 
Semiárido brasileiro, nos estados de Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Bahia e Piauí; 

• Disponibilização de água potável proveniente de poços com sistema de dessalinização em 55 
comunidades de Pernambuco e Alagoas no âmbito do Programa Água Doce; 

C) No campo da gestão dos resíduos sólidos: 

• Apoio ao Programa Pró-Catador, Cataforte III, Prêmio Cidade Pró-catador e PRONATEC 
Catador e Ambiental; 

• Ações para regulamentação da compostagem de resíduos sólidos orgânicos e a utilização de 
Biogás; 

• Acompanhamento dos Planos Estaduais, Intermunicipais e Municipais de Resíduos Sólidos; 

• Apoio à reciclagem com a contratação de catadores na Copa do Mundo para coleta seletiva 
no entorno dos estádios de seis subsedes, mediante convênio com as respectivas prefeituras 
municipais; 
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• Ação de capacitação à distância em Gestão de Resíduos Sólidos oferecida aos entes 
municipais com 2.000 inscritos e 400 aprovados; 

• Discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos em diversos congressos, convenções, 
comitês, grupos e comissões; 

• Contribuições para o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do MMA; 

• Realização de 2 consultas públicas vinculadas a Acordos Setoriais de Logística Reversa, 
respectivamente para as cadeias de embalagens em geral e de lâmpadas; 

• Negociações das propostas de acordos setoriais para o estabelecimento de sistemas de 
Logística Reversa das cadeias de lâmpadas, embalagens em geral, eletroeletrônicos e 
medicamentos, com os respectivos proponentes; 

• Assinatura do Acordo Setorial de Logística Reversa de Lâmpadas; 

• Estabelecimento de negociações com o INMETRO, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comercio Exterior (MDIC) e IBAMA para o desenvolvimento de mecanismos de 
controle prévio de importações de lâmpadas nos termos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS); 

• Estabelecimento de negociações com o IBAMA para viabilizar acordo de cooperação técnica 
para implementação do Registro de Emissões e Transferência de Poluentes – RETP. 

D) No campo da gestão ambiental urbana: 

• Finalização da tradução, conclusão da revisão no conteúdo e impressão da publicação 
“Panorama da Biodiversidade nas Cidades – Ações e Políticas – Avaliação global das 
conexões entre urbanização, biodiversidade e serviços ecossistêmicos” que trata das 
estratégias da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) para ambientes urbanos; 

• Implementação de contratos de consultoria pessoa física por meio do Projeto 
BRA/OEA/08/001, objetivando estudos preliminares para indicadores ambientais urbanos e 
formatação de Cartas de Vulnerabilidade Ambiental Urbana de Regiões Metropolitanas; 

• Continuação da atividade referente à “Implantação de 4 (quatro) Parques Fluviais Urbanos” 
na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, objeto da Chamada II do Edital Nº 02/2013 do 
FNMA; 

• Continuação do Contrato Nº 01/2012 entre a SRHU e a Fundação Universidade de Brasília 
(FUB) para realizar o “Levantamento da cobertura vegetal e dos corpos d'água existentes em 
áreas efetivamente urbanizadas e periurbanas de 732 municípios brasileiros" mediante o 
tratamento de imagens de satélite e uso de base georreferenciada do IBGE; 

• Revisão em três indicadores de Qualidade Ambiental (QUA 2.2, 2.3 e 2.4) do Painel Nacional 
de Indicadores Ambientais (PNIA) – 2012. 

Por fim, do ponto de vista administrativo, destaca-se: 

(i) a conclusão do planejamento estratégico da SRHU, a partir do desdobramento do 
planejamento estratégico do MMA, atendendo à segunda de duas recomendações 
da CGU emitidas em 2013;  

(ii)  elaboração do Manual de Procedimentos Administrativos da SRHU, lançado em 
dezembro de 2014, para orientação e uniformização dos procedimentos 
administrativos da Secretaria. 

(iii)  o esforço aplicado na solução de processos considerados passivos de convênios 
que permitiu chegar ao final de 2014 com apenas 9 processos pendentes de análise 
ou reanálise técnica.  
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 DRB DRH DAU TOTAL 

n° de processos enviados ao Grupo de 
Trabalho (GT) dos passivos com análise 
técnica finalizada em 2014 

16 47 0 63 

n° de processos que retornaram do GT dos 
passivos para nova análise técnica ainda em 
2014 

7 2 15 24 

n° de processos reanalisados em 2014 3 2 10 15 

n° total de processos pendentes de análise 
técnica conclusiva 

5 0 4 9 

Tabela 1 - Situação de processos pendentes de aprovação/reprovação técnica e/ou financeira. 

Tal performance gera a expectativa de que todos os processos, considerados passivos pela Portaria 
MMA n°235/2013, que se encontravam na SRHU poderão estar encerrados até o final do primeiro 
semestre de 2015. 

Quanto às dificuldades encontradas pela UJ para realização dos objetivos no exercício de 2014, 
aponta-se: 

• Reduzida disponibilidade de pessoal em todos os departamentos, em razão de não ser possível 
a reposição dos servidores exonerados ou transferidos para outras unidades do MMA, 
coligadas ou outros órgãos. Apesar de terem sido recebidos novos servidores, como resultado 
dos concursos realizados no MMA, isto não tem compensado as perdas verificadas nos 
últimos 5 anos. Além disso, tem havido um aumento expressivo no volume de serviços em 
razão das demandas de gestão de resíduos sólidos e recursos hídricos. 

• Cortes orçamentários que representaram aproximadamente em 76% do valor da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) consignada à SRHU, e que representaram obstáculos adicionais 
para o cumprimento das metas estabelecidas. 
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I – PARTE A, DO ANEXO II DA DN TCU 134/ 2013 – CONTEÚDO GERAL 
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1.IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS CUJAS GESTÕES 
COMPÕEM O RELATÓRIO 

1.1. Identificação da unidade jurisdicionada 

Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Meio Ambiente Código SIORG: 1927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

Denominação Abreviada: SRHU 

Código SIORG: 3888 Código LOA: 44000 Código SIAFI: 440079 

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 37.115.375/0003-79 

Principal Atividade : Definição de Políticas de Preservação e Proteção do Meio 
Ambiente Código CNAE: 

Telefones/Fax de contato:  (061) 2028-2012 (061) 2028-2522 (061) - 2028-2069 

Endereço Eletrônico: srhu@mma.gov.br 

Página na Internet: http://www.mma.gov.br 

Endereço Postal: SEPN 505, bloco B, Edifício Marie Prendi Cruz, sala 114 - Asa Norte, Brasília DF, CEP 
70.730-542 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Medida Provisória nº 813, de 1º de janeiro de 1995; 

Lei nº 10.863, de 28 de maio de 2003, publicado no DOU de 29 de maio de 2003. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto nº 5.776, de 12 de maio de 2006, publicado no DOU de 15 de maio de 2006, revogado pelo Decreto nº 
6.101, de 26 de abril de 2007, publicado no DOU de 27 de abril de 2007; 

Portaria nº 362, de 26 de dezembro de 2006, publicado no DOU de 28 de dezembro de 2006. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Manual de procedimentos administrativos da SRHU 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

440079 Departamento de Ambiente Urbano 

440078 Departamento de Revitalização de Bacias 

440005 Departamento de Recursos Hídricos 

440111 Programa INTERÁGUAS  

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
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1 Secretaria do Tesouro Nacional 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não se aplica. Não se aplica. 

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não se aplica  

 

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

A SRHU é o órgão específico e singular do Ministério do Meio Ambiente responsável pelos 
procedimentos de formulação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e Gestão dos Recursos 
Hídricos, bem como a Política e a Gestão Ambiental Urbana.  

Suas ações têm a água como elemento gerador e integrador, fundamentando-se na integração de 
políticas, sustentabilidade socioambiental e no controle e participação social. Os recursos hídricos 
constituem objeto desta Secretaria desde sua criação como SRH, na década de 1990, com a aprovação 
da Lei 9.433 e constituiu-se no núcleo único de competência durante longo tempo. A temática do 
ambiente urbano foi incorporada à agenda de trabalho da SRHU após a questão dos resíduos sólidos 
ter ganhado destaque, com a aprovação da Lei 12.305/2010. 

É inquestionável a importância da água para a vida humana, para o desenvolvimento socioeconômico 
e para a manutenção dos ecossistemas. No caso dos recursos hídricos, quando as ações pertinentes 
não são adotadas a tempo, os problemas se agravam resultando em soluções onerosas e demoradas. 

Ao longo dos 18 anos que se seguiram à aprovação da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, a qual 
estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, a SRHU dedicou-se à sua formulação e 
implementação. Além disso dedicou-se à formatação dos desdobramentos da Política para os 
diferentes pontos do território nacional, bem como suas interações com as políticas urbanas, o 
ordenamento territorial, a integração da qualidade ambiental com a gestão dos recursos hídricos, 
monitoramento e proteção desses corpos. 

Ao se tratar da gestão integrada dos recursos hídricos, neste período, estiveram no centro das atenções 
os usos múltiplos em bases racionais segundo a melhor tecnologia; a adaptação a mudanças globais; 
a identificação de bacias críticas (ou trechos críticos de bacias) do ponto de vista da disponibilidade 
hídrica (quantitativa e/ou qualitativa); demandas existentes e potenciais; vulnerabilidades e gestão, 
especialmente no caso de conflitos; o fortalecimento das instituições e da governança da água; e a 
gestão de bacias transfronteiriças.  

A atuação da SRHU se faz sentir hoje em todo o território nacional, seja pelo apoio e 
acompanhamento da elaboração e implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos e dos 
Planos Estaduais de Recursos Hídricos, seja por ações específicas. 

Outra vertente da gestão dos recursos hídricos está na revitalização de bacias hidrográficas e no 
Programa Água Doce (PAD), com forte interseção com a gestão do território. Além da expertise no 
componente hídrico, agregam-se aí a capacidade de articulação e integração, de forma a oferecer à 
sociedade um resultado complexo, de qualidade e importante. 

Através do Decreto 6.101 de 26 de abril de 2007 o leque de responsabilidades da SRHU foi ampliado, 
de forma a abrigar o Ambiente Urbano. O fenômeno urbano em suas várias manifestações, 
especialmente a concentração populacional, já reúne no ambiente urbano cerca de 85% da população 
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brasileira, devendo alcançar a marca de 90% em 2020.Isso caracteriza o tema como relevante e 
confere proeminência pelo porte, gravidade e impactos produzidos.  

As cidades brasileiras ocupam em área menos de 1% do território nacional, mas concentram, de 
acordo com o Censo IBGE, de 2010, mais de 85% da população, ou seja, cerca de 160 milhões de 
pessoas. Esse forte adensamento populacional e falta de gestão e planejamento ambiental urbano que 
prevaleceu durante o intenso processo de urbanização ocorrido no século passado, gerou um forte 
impacto socioambiental. O resultado gerou graves consequências tanto para a qualidade de vida 
humana como para os elementos básicos da natureza: a água, o ar, o solo, o subsolo, flora e a vida 
animal.  

Entre os desafios postos pela sociedade a serem encaminhados pela SRHU estão abordar 
criativamente esses complexos ambientes urbanos, olhar o território como um todo – sem exclusão 
da faixa costeira - formular e implementar uma política nacional de gestão ambiental urbana, 
inventariar os passivos ambientais associados aos impactos verificados e propor um adequado 
encaminhamento para eles, sempre segundo a perspectiva da sustentabilidade e qualidade de vida, 
sem usurpar as competências de outros ministérios mas contribuindo para a efetividade de atuação. 

A ocorrência de grandes desastres e tragédias naturais ou decorrentes da ação antrópica no território 
urbano, como inundações, deslizamentos de encostas, ou vazamentos de produtos químicos 
resultantes das atividades industriais, mostram que é necessária uma ação direta do MMA quanto ao 
ambiente urbano, inclusive a perspectiva dos enfrentamentos de processos que possam contribuir para 
mudanças climáticas. 

A esses fatos, relaciona-se o crescente interesse e preocupação da população urbana com as questões 
ambientais. Parcelas importantes da população das cidades, com destaque para os jovens, mobilizam-
se em ações voluntárias de defesa do meio ambiente urbano e para agir diretamente em iniciativas 
que objetivam mitigar os efeitos indesejados/negativos do processo de urbanização. 

Com relação aos resíduos sólidos, a Lei 12.305de Agosto de 2010 definiu uma agenda forte. Nela 
estão previstos o fim dos lixões; a elaboração do Plano Nacional de Gestão dos Resíduos Sólidos e 
os correspondentes Planos Estaduais, Intermunicipais e Municipais; o apoio técnico aos Estados e 
municípios; o desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações sobre os Resíduos Sólidos; a 
implantação da coleta seletiva, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa, a compostagem 
dos resíduos úmidos, o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos perigosos; o apoio aos 
catadores de materiais recicláveis através do fomento à organização e desenvolvimento de 
cooperativas e associações atuantes com resíduos sólidos; e a grave questão da contaminação dos 
solos e do lençol freático por resíduos industriais.  

O Departamento responsável pela agenda dos resíduos sólidos participou dos grandes debates 
ambientais travados sobre o assunto nos últimos anos e de importantes conquistas, além de exercer 
forte presença no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e atender a um diversificado 
elenco de responsabilidades.  

Para o desempenho de suas atribuições, a Secretaria conta com atualmente com três departamentos: 

• Departamento de Recursos Hídricos (DRH); 

• Departamento de Revitalização de Bacias (DRB);  

• Departamento de Ambiente Urbano (DAU). 

Para tratar das questões ligadas à gestão dos recursos hídricos, a Secretaria dispõe do Departamento 
de Recursos Hídricos (DRH), que conduziu o processo de elaboração do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos e é responsável por suas revisões. 
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O Departamento de Revitalização de Bacias (DRB)sempre esteve associado às bacias hidrográficas, 
e à implementação de ações previstas em Planos de Recursos Hídricos. Sua atuação se beneficia 
grandemente das articulações que mantém com o DRH. 

O Departamento de Ambiente Urbano (DAU)trata das questões vinculadas aos ambientes urbanos 
com uma ênfase especial na gestão dos resíduos sólidos. Mais especificamente, trata da continuidade 
das ações, das articulações, dos múltiplos rebatimentos e da interlocução com outras Secretarias deste 
Ministério1, bem como os demais Ministérios com os quais a SRHU mantém parcerias. Ministério da 
Saúde, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC), Ministério de Minas 
e Energia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do. Trabalho, Agências 
Reguladoras, Governos Estaduais, Administrações Municipais, Setores Econômicos do país, 
Universidades e instituições de pesquisa, Grupos de Trabalho, colegiados interministeriais, nacionais 
e internacionais onde o MMA está representado, e a Convenção Internacional de Basiléia2 da qual o 
MMA é ponto focal no Brasil. 

As competências legais da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU)estão 
estabelecidas no Decreto 6.101 de 26 de abril de 2007. Elas são as seguintes: 

I. Propor a formulação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como acompanhar e 
monitorar sua implementação, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, de 17 de 
julho de 2000;  

II. Propor políticas, planos e normas e definir estratégias nos temas relacionados com: 

a) a gestão integrada do uso múltiplo sustentável dos recursos hídricos; 

b) a gestão de águas transfronteiriças; 

c) a gestão de recursos hídricos em fóruns internacionais; 

d) a implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

e) o saneamento e revitalização de bacias hidrográficas; 

f) a política ambiental urbana; 

g) a gestão ambiental urbana; 

h) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento e 
gestão que incorporem a variável ambiental; 

i) a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas; 

j) o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas; e 

l) a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; 

III. Acompanhar a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

IV. Coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e projetos nacionais, 
referentes a revitalização de bacias hidrográficas; 

                                                 

 
1 Dentro do MMA, por exemplo, a Secretaria de Assuntos Institucionais e Cidadania Ambiental (SAIC) trata de Consumo e Produção 
Sustentáveis, temas correlatos com a ação de outras Secretarias, com focos diferenciados exigindo articulações para obtenção de efeitos 
sinérgicos desejados, com importantes consequências para a atuação de outras Secretarias) 
2 Ponto Focal da Convenção de Basiléia sobre o movimento Transfronteiriço de resíduos perigosos. 
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V. Coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e projetos nacionais, 
referentes a águas subterrâneas, e monitorar o desenvolvimento de suas ações, dentro do princípio da 
gestão integrada dos recursos hídricos;  

VI. Promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

VII. Monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VIII. Planejar ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos das secas e inundações no âmbito 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

IX. Desenvolver ações de apoio aos Estados, na implementação do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e na implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos; 

X. Desenvolver ações de apoio à constituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

XI. Promover, em articulação com órgãos e entidades estaduais, federais e internacionais, os estudos 
técnicos relacionados aos recursos hídricos e propor o encaminhamento de soluções;  

XII. Promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais na área de 
sua competência; 

XIII. Coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 
ratificadas pelo Brasil na área de sua competência; 

XIV. Prestar apoio técnico ao Ministro de Estado no acompanhamento do cumprimento desmatas 
previstas no contrato de gestão celebrado entre o Ministério e a ANA e outros acordos de gestão 
relativos a recursos hídricos; 

XV. Exercer a função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

XVI. Propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

XVII. Acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação;  

XVIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

Cumpre destacar que as competências da SRHU são exercidas de forma articulada com a Agência 
Nacional de Águas (ANA), ‘braço executivo’ do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.  

Os Departamentos da SRHU possuem as atribuições apresentadas a seguir: 

A) Departamento de Recursos Hídricos: 
De acordo com as atribuições dadas pelo Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, cabe ao 
Departamento de Recursos Hídricos propor a formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
bem como acompanhar e monitorar sua implementação, nos termos da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, e da Lei 9.984, de 17 de julho de 2000.  

Nos termos do art. 24 do Decreto nº 6.101/2007, compete ao DRH: 

I - coordenar a elaboração e a atualização, além de auxiliar no acompanhamento da 
implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

II -  articular a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos com setores 
governamentais, segmentos usuários de recursos hídricos e sociedade civil organizada com 
vistas à promoção do uso múltiplo dos recursos hídricos; 

III -  apoiar os estados na implementação de Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e na implantação das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos; 

IV -  apoiar a constituição e participação nos Comitês de Bacias Hidrográficas; 
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V - desenvolver, monitorar e manter atualizado o Sistema de Acompanhamento e Avaliação da 
implementação da Política de Recursos Hídricos, no Brasil - SIAPREH, compartilhado com 
os demais sistemas das instituições governamentais; 

VI -  apoiar e monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos - SINGREH; 

VII -  realizar estudos para a formulação de diretrizes de gerenciamento dos recursos hídricos 
fronteiriços e transfronteiriços; 

VIII -  coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e projetos 
nacionais, referentes a águas subterrâneas, e monitorar o desenvolvimento de suas ações, 
dentro do princípio da gestão integrada dos recursos hídricos; 

IX -  planejar ações destinadas a prevenir ou minorar os efeitos das secas e inundações no âmbito 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

X - atuar na formulação da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca; 

XI -  promover a implementação do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca; 

XII -  apoiar os Estados da Federação na elaboração e implementação dos planos e programas 
estaduais de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da secas; 

XIII -  desenvolver, monitorar e manter atualizado o Sistema de Informação sobre Desertificação; 

XIV -  assessorar o Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano em sua representação junto 
à Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 
Seca - UNCCD e demais fóruns internacionais de combate à desertificação, conduzindo a 
implementação das decisões da conferência das partes da UNCCD; 

XV -  exercer as atividades de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

XVI -  promover a articulação entre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente e demais Conselhos que se relacionam com a gestão de recursos 
hídricos; 

XVII -  colaborar com o funcionamento dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

XVIII -  propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

XIX -  coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções 
internacionais ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação; e 

XX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

As competências descritas acima são exercidas em complementaridade às competências de igual 
natureza atribuídas à ANA, com exceção da XV, XVI e XVII, as quais tratam de atividades 
relacionadas ao CNRH. 

Ao Ministério do Meio Ambiente, por meio da SRHU, cabe a formulação e a condução da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, no que se destaca a coordenação do CNRH, órgão máximo do 
SINGREH e com poder deliberativo, a elaboração e a revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
e ações de rebatimento dessas competências sobre os sistemas estaduais de gerenciamento de recursos 
hídricos, como o apoio aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e aos Planos Estaduais de 
Recursos Hídricos.  



24 

 

Enquanto cabe à SRHU a condução política e estratégica, é de responsabilidade da ANA a 
implementação da Política e a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos, além do poder 
regulatório sobre as águas federais. 

Destaca-se, no conjunto de competências da SRHU, a responsabilidades de exercer a função da 
Secretaria Executiva do CNRH, colegiado onde interagem os governos federal, dos Estados e do 
Distrito Federal, os usuários da água e a sociedade civil, representados por 57 conselheiros, cuja 
presidência cabe à ministra de Estado do Meio Ambiente. 

O CNRH tem como principal atribuição regulamentar, em caráter complementar, a Política Nacional 
de Recursos Hídricos, por meio do estabelecimento de diretrizes gerais para a implementação dos 
instrumentos de gestão, que balizam a atuação articulada e integrada dos diversos órgãos gestores e 
promover a mediação de conflitos pelo uso da água que transcendam os limites estaduais.  

A operacionalização do Conselho fica a cargo do DRH/SRHU, envolvendo a instrução de processos, 
o agendamento e pauta das reuniões do Conselho e de suas dez Câmaras Técnicas e a manutenção da 
participação da sociedade civil. 

B) Departamento de Revitalização de Bacias (DRB): 
Em 2007, com a edição do Decreto Presidencial nº 6.101, o Ministério do Meio Ambiente passou por 
um processo de reestruturação, o qual atribuiu à SRHU a responsabilidade pelo Programa de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas. Assim foi criado em sua estrutura o Departamento de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas (DRB) para coordenar a sua execução. As ações foram 
reunidas de maneira estratégica para desenvolver atividades para a revitalização de bacias 
hidrográficas brasileiras consideradas prioritárias em função do seu estado de vulnerabilidade ou 
degradação ambiental. 

Desde então, cabe ao DRB subsidiar a formulação de políticas e normas, além de definir estratégias 
para implementação de programas e projetos em temas relacionados com a recuperação de bacias 
hidrográficas e o acesso à água, por intermédio dos Programas de Revitalização de Bacias 
Hidrográficas e do Programa Água Doce, cuja coordenação é de sua responsabilidade. 

Assim, segundo o art. 25 do Decreto nº 6.101/2007, compete ao Departamento de Revitalização de 
Bacias Hidrográficas: 

I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a implementação 
de programas e projetos em temas relacionados com a recuperação e revitalização de bacias 
hidrográficas; 

II -  promover a articulação intra e intergovernamental e com os atores sociais para a implementação 
do Programa de Recuperação e Revitalização de Bacias Hidrográficas; 

III -  supervisionar e articular as ações intergovernamentais relacionadas à implementação do 
Programa de Recuperação e Revitalização de Bacias Hidrográficas e do Programa de 
Conservação de Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental; 

IV -  supervisionar e articular as ações do Ministério relacionadas ao Programa de Recuperação 
Revitalização de Bacias Hidrográficas; 

V - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

VI -  acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

VII -  assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 
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C) Departamento de Ambiente Urbano (DAU): 
Para atender à agenda ambiental urbana, em 2007 foi criado o Departamento de Ambiente Urbano na 
SRHU, com o objetivo de subsidiar e formular políticas voltadas para a área ambiental urbana. Ele 
envolve assuntos de gestão ambiental urbana; desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos 
locais e regionais de planejamento e gestão para incorporar a variável ambiental; avaliação e a 
mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas urbanas; controle e mitigação da 
poluição em áreas urbanas; gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; e saneamento e revitalização 
de bacias hidrográficas em áreas urbanas. 

Nos termos do art. 26 do Decreto nº 6.101/2007, compete ao DAU: 

I -subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a 
implementação de programas e projetos em temas relacionados com: 

a) a política ambiental urbana; 

b) a gestão ambiental urbana; 

c) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento 
e gestão que incorporem a variável ambiental; 

d) a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas urbanas; 

e) o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas; 

f) a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; e 

g) o saneamento e revitalização de bacias hidrográficas em áreas urbanas; 

II -propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

III - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

IV - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

Dentro das competências regimentais, o DAU tem desempenhado papel de protagonista na 
formulação e coordenação da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
particularmente dos seus instrumentos, além da participação em três órgãos colegiados, que tem a 
tarefa de guiar, no governo federal, a implementação da PNRS. 

Os órgãos colegiados são o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos (CI) e 
o Comitê Orientador para Implementação da Logística Reversa (CORI), com atuação diretamente 
relacionada à aplicação da Lei nº 12.305/2010 e o Comitê Interministerial para Inclusão Social e 
Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC), instituído pelo Decreto 
nº 7405/2010, com atuação na inclusão sócio-produtiva dos catadores na reciclagem.  

É função do Departamento de Ambiente Urbano coordenar o CI, instituído pelo Decreto nº 7.404/10, 
que tem a finalidade de apoiar a estruturação e implementação da PNRS. Para tanto, foram criados 
cinco Grupos Técnicos (GTs) para apoiá-lo, denominados: GT01: Elaboração do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos; GT02: Elaboração de normativa sobre recuperação energética; GT03: Incentivos 
econômicos, financeiros e creditícios; GT04: Elaboração de normativa para disciplinar a gestão de 
áreas contaminadas, áreas órfãs, e resíduos perigosos e GT05: Elaborar diretrizes de educação 
ambiental, comunicação social e desenvolvimento de capacidades. 

O DAU integra o Grupo Técnico Assessor (GTA) do CORI, criado com o Decreto nº 7.404/2010, 
cuja função é subsidiar as decisões desse Comitê. O objetivo é estabelecer diretrizes, metas e 
cronogramas para implementação da logística reversa. 

Em relação ao CIISC, o DAU é membro desse Comitê que detém a responsabilidade pela execução e 
monitoramento das políticas públicas destinados à inclusão do catador. As ações do governo federal 
para essa população são compartilhadas pelos seguintes órgãos: Ministério do Trabalho, Ministério 
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do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da 
Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, e Ministério do Meio Ambiente, Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, Casa Civil, Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República, Fundação Banco do Brasil, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Petrobrás, Funasa e Caixa Econômica 
Federal.  

Além dos colegiados citados acima, é importante ressaltar que a implementação da PNRS nos impõe 
também a necessidade de um diálogo constante e aberto com os setores empresariais com 
responsabilidades sobre a lei, principalmente quanto à implementação de planos de gerenciamento de 
resíduos e naqueles objeto da responsabilidade compartilhada para a logística reversa.  

Sobre a governança das informações de caráter estratégico para a avaliação, acompanhamento e 
monitoramento da PNRS, o Ministério das Cidades, o IBAMA e ANA configuram-se como parceiros 
importantes para a integração de informações do SINIR às distintas fontes de indicadores, tendo como 
referência os dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico (SNIS), 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, Sistema Nacional de Informações sobre Meio 
Ambiente (SINIMA) e Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH). 

O Decreto nº 6.101/2007 estabelece em seu Art. 2º, II, c, que a Secretaria de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano – SRHU é composta pelos Departamentos de Recursos Hídricos, de Revitalização 
de Bacias Hidrográficas e de Ambiente Urbano. No entanto, desde 2012, o MMA vem trabalhando 
uma proposta de reestruturação do Ministério para atender às novas realidades e exercer, de forma 
diferenciada, novos papéis na Gestão Ambiental do país. O redesenho da estrutura do Ministério do 
Meio Ambiente está sendo consolidado e resultará no encaminhamento, ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, de uma proposta de Decreto que contemple todo o MMA, com 
os respectivos ajustes de competências. 

Por essa nova arquitetura organizacional algumas unidades departamentais do Ministério serão 
realocadas na SRHU com suas respectivas competências melhor definidas, e outras competências 
deverão deixar essa UJ. 

Segundo o desenho da nova estrutura, em fase final de elaboração no âmbito do MMA, a SRHU 
deverá receber o Departamento de Qualidade Ambiental e da Indústria (DQAM), hoje na Secretaria 
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental (SMCQ), e o Departamento Zoneamento Territorial 
(DZT), hoje na Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR), com suas 
respectivas competências institucionais. Essas mudanças conferirão maior sinergia às ações desses 
Departamentos e permitirão integrar com mais facilidade e velocidade ações com importantes 
interfaces e complementaridade como, por exemplo, o ordenamento territorial, a gestão ambiental 
urbana e a gestão dos corpos hídricos. Da mesma forma, as atividades correspondentes nos incisos 
IX a XIV, do artigo 24 do Decreto 6.101/2007 deverão deixar de fazer parte das competências do 
Departamento de Recursos Hídricos. 

O reposicionamento desses departamentos iniciou-se em 2013.Porém, como eles ainda mantêm seus 
vínculos formais vinculados às Secretarias originais, as suas prestações de contas referentes ao 
exercício de 2014 estão incluídas nos Relatórios de Gestão da SMCQ e da SEDR. 

A proposta de estrutura, que gerará novas competências institucionais e nova distribuição de cargos, 
foi referida no Plano de Providências apresentado pela SRHU à CGU, por meio do Ofício nº 
790/2013-GAB/SRHU/MMA, como resposta às recomendações apresentadas no Relatório de 
Auditoria Anual de Contas nº 201306269 da CGU. 
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A proposta de reestruturação do MMA foi enviada para o MPOG no segundo semestre de 2014, onde 
aguarda análise desse órgão.  
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1.3. Organograma Funcional 

 

Figura 1 - Organograma da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano em 31.12.2014. 

Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas   

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período 

de 
atuação 

Departamento de 
Recursos Hídricos 

Formulação e apoio a implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e respectivo 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(DRH) 

Marcelo Jorge 
Medeiros 

Diretor 2014 

Departamento de 
Revitalização de Bacias 

Revitalização de Bacias Hidrográficas. 
Política de acesso permanente à água de boa 
qualidade para o consumo humano por meio de 
sistemas de dessalinização (DRB) 

Renato 
Ferreira 

Diretor 
substituto 

2014 

Departamento de 
Ambiente Urbano 

Coordenação da implantação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e Gestão Ambiental Urbana 
(DAU) 

Zilda Maria Diretora 2014 
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1.4. Macroprocessos finalísticos 

O Quadro A.1.4, localizado no anexo, apresenta os macroprocessos finalísticos (MPF) desenvolvidos 
na SRHU com a sua descrição, indicação dos principais produtos e serviço, principais clientes e 
subunidades responsáveis. A seguir, estão descritos esses macroprocessos, organizados por 
Departamentos responsáveis. 

A) Departamento de Recursos Hídricos– DRH: 
Os macroprocessos finalísticos que orientaram a atuação do Departamento de Recursos Hídricos, em 
2014, são:  

i) Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e apoio à implementação 
dessa política e respectivo Sistema de Gestão de Recursos Hídricos; 

ii)  Apoio ao funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em 
articulação com os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias 
Hidrográficas;  

iii)  Cooperação internacional para a gestão compartilhada de rios fronteiriços e 
transfronteiriços.  

Ação Orçamentária 20VS - Formulação e Gerenciamento da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
composta pelos seguintes Planos Orçamentários: 

− 0001 - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos - INTERÁGUAS  
− 0002 - Gerenciamento, Avaliação e Atualização do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
− 0003 - Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
− 0004 - Orientação do Uso e da Conservação dos Aquíferos Fronteiriços e Transfronteiriços 

O macroprocesso “Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e apoio à 
implementação dessa política e respectivo Sistema de Gestão de Recursos Hídricos” consta como 
iniciativa estratégica da SRHU/DRH no Planejamento Estratégico do MMA para 2014-2022. Com a 
condução deste macroprocesso, espera-se contribuir para que a União, os Estados e o Distrito Federal 
estejam dotados de instrumentos de gestão de recursos hídricos que qualifiquem a tomada de decisão.  
As atividades deste macroprocesso estão relacionadas abaixo: 

i.  Concepção, Implantação e Manutenção do Sistema de Gerenciamento Orientado para 
Resultados do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SIGEOR/PNRH). 

ii.  Realização de revisões quadrienais do PNRH, com indicação das prioridades nacionais para 
a gestão das águas. 

iii.  Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos 
(PERHs). 

iv. Avaliação do instrumento enquadramento dos corpos hídricos e concepção de estratégias para 
promover a sua implementação. 

Quanto à atividade de concepção, implantação e manutenção do SIGEOR/PNRH, em 2014, a 
SRHU/DRH coordenou a elaboração do Informe da Implementação do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos no Período 2012-2014 e Perspectivas para 2015, em colaboração com a ANA 
e a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos no CNRH. O Informe tem como objetivo 
atualizar os Conselheiros do CNRH sobre a situação da implementação do PNRH e oferecer insumos 
para a elaboração dos Planos Plurianuais (PPAs) do Governo Federal e dos Estados para 2016-2019 
e também para realização da segunda revisão do PNRH, prevista para 2015. O Informe constitui 
importante instrumento do SIGEOR, pois oferece um panorama da implementação do PNRH, que 
contribui para o seu monitoramento e avaliação contínuos. Além disso, a publicação do Informe 
confere maior transparência à implementação do Plano e visibilidade aos resultados alcançados. Por 
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outro lado, para o aperfeiçoamento deste instrumento, será necessária a concepção de um sistema 
informatizado, que facilite a coleta de informações também junto a outros órgãos do Governo Federal 
e aos Governos Estaduais e do Distrito Federal. 
Em relação à realização das revisões quadrienais do PNRH, é prevista a elaboração da avaliação da 
implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), no período 2006-2014. Os 
estudos terão como foco o Volume IV do PNRH: Programas Nacionais e Metas e envolvem os 
seguintes requisitos: i) avaliação da contribuição do PNRH para a gestão dos recursos hídricos; ii) 
avaliação do PNRH como política pública; iii) avaliação da infraestrutura hídrica necessária para a 
implementação do PNRH e iv) eventos hídricos extremos. Os resultados servirão de insumo para a 
realização da segunda revisão do PNRH, prevista para acontecer em 2015. Ainda em 2014, a 
Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos no CNRH (CTPNRH/CNRH) deu início à 
discussão de um calendário para a segunda revisão do PNRH. 
Para o apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos 
(PERHs), o DRH/SRHU lançou mão dos seguintes mecanismos: i) contratação direta pela SRHU via 
Programa INTERÁGUAS (Goiás e Pará, este último com termo de referência já estabelecido, e que 
deverá ser licitado); ii) contrato de repasse com o Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA/MMA 
(Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Sul3 e Rondônia) e iii) apoio técnico e acompanhamento junto 
ao Estado desde a fase de elaboração dos Termos de Referência.  
Atualmente, restam no país oito Estados sem Planos: Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Rondônia e Santa Catarina. A meta estratégica do DRH/SRHU no Planejamento 
Estratégico do MMA é contribuir para alcançar a cobertura de 100% do território nacional com 
PERHs até 2017. Atualmente, o SRHU/DRH está apoiando a elaboração dos PERHs do Amazonas, 
Goiás, Maranhão, Rondônia e Pará.  Em 2014, com a finalização dos PERHs do Rio Grande do Sul 
e do Rio de Janeiro, houve uma progressão em relação a 2013 de 3,8%, verificando-se ao final do ano 
um índice de 52,8% do território nacional coberto por Planos Estaduais de Recursos Hídricos 
concluídos ou 96,8% com os respectivos planos estaduais concluídos ou em andamento. A seguir, 
junta-se algumas informações sobre a etapa em que se encontram cada um dos projetos: 

− PERH/GO – conclusão prevista para 2015. Concluída a quarta das cinco etapas de elaboração 
do PERH, “Diretrizes, Programas e Metas do PERH/GO”. 

− PERH/MA – Em fase de finalização da primeira das quatro etapas (Bases Metodológicas 
para a Elaboração do PERH/MA). 

− PERH/RO – entrega prevista para 2016. Termo de referência concluído e aguardando 
licitação. 

− PERH/AM – Termo de referência para a contratação do plano concluído pelo Estado, em 
conjunto com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/AM), com apoio técnico da 
SRHU/MMA. 

− PERH/PA –Termo de Referência encaminhado ao Banco Mundial, para “Não Objeção”.  
− PERH/RS – Concluído e aprovado pela Resolução do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos nº 141, de 21/03/14. Encaminhada a Minuta de Projeto de Lei à Assembleia 
Legislativa do Estado, conforme previsto na legislação estadual. 

− PERH/RJ – Concluído em 2014. O PERH/RJ foi elaborado com recursos próprios do Estado, 
entre 2011 e 2014, e foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos por meio da 
Resolução CERHI/RJ n. 117, de 19 de fevereiro 2014. 

                                                 

 

3 PERH/RS concluído em 2014; PERH/AM com termo de referência em discussão no estado; PERH/MA em execução; 
PERH/RO a ser licitado. 
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Cabe destacar, que para alcançar a meta de 100% do território nacional coberto com PERHs até 2017, 
prevista no PE-MMA, a SRHU/DRH dará início, em 2015, à articulações com os estados do Amapá, 
Espírito Santo e Santa Catarina, que ainda não possuem PERHs elaborados ou em elaboração. Em 
relação à revisão dos PERHs, em 2014, a SRHU/DRH recebeu demandas dos Estados do Mato Grosso 
do Sul e da Paraíba para a revisão dos seus PERHs, que se encontram em análise. 

Para a execução desta ação, faz-se necessário o estreito acompanhamento pela SRHU/DRH, por meio 
de ações de supervisão técnica e de orientação, em especial no caso das licitações em andamento nos 
Estados. A tabela 2, a seguir apresentado, informa sobre as visitas e reuniões técnicas em 2014 a 
estados envolvidos no processo de elaboração de planos. 

Estados Quantidade de visitas e reuniões técnicas em 
2014 

Amazonas 1 

Goiás 6 

Maranhão 3 

Pará 2 

Rio Grande do Sul 1 

Rondônia 1 

Tabela 2 – Visitas técnicas aos estados para apoio à elaboração dos seus PERHs, em 2014. 

A SRHU/DRH está apoiando também o Estado do Paraná na elaboração da Carta de Águas 
Subterrâneas do Estado, baseada em Sistema de Informações Geográficas (SIG), acompanhada de 
um texto explicativo. O processo de seleção da empresa foi conduzido durante o primeiro semestre 
de 2014, no âmbito do Programa INTERÁGUAS. Em 03/07/2014, foi assinado contrato com empresa 
especializada, prevendo-se sua conclusão no ano de 2015. Já foram entregues dois produtos da Carta, 
correspondentes à Obtenção e Análise de Dados e a Análise do Território Paranaense. A montagem 
do banco de dados geográficos seguirá as normas exigidas pela Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais (INDE).  

Ao final de 2014, foi realizada, em Brasília a Reunião Técnica sobre o Apoio aos Planos Estaduais 
de Recursos Hídricos, com a participação dos estados cujos PERHs estão em processo de 
elaboração, ao qual compareceram representantes do Amazonas, Goiás, Maranhão, Rondônia e Pará, 
além de representantes da SRHU/DRH, da ANA, SRHU/Programa INTERÁGUAS e do 
FNMA/MMA. 

O enquadramento dos corpos de água em classes é um dos instrumentos previstos na Política 
Nacional de Recursos Hídricos (Seção II, Art. 9º) que visa “assegurar às águas qualidade compatível 
com os usos mais exigentes a que forem destinadas”, bem como “diminuir os custos de combate à 
poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes”.  Para avaliação do instrumento 
enquadramento dos corpos hídricos e concepção de estratégias para promover a sua implementação 
é prevista a realização de discussões preparatórias sobre o tema, de forma a que se possa produzir 
oportunamente um documento orientativo sobre o tema. 

O macroprocesso “Apoio ao funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - 
CNRH, em articulação com os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias 
Hidrográficas”  envolve o exercício da atribuição exclusiva da SRHU/DRH como Secretaria 
Executiva do CNRH.  
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O CRNH é um conselho deliberativo estabelecido na Lei n° 9.433/97, composto por 57 membros, 
sendo 29representantes do governo federal, 10 dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, doze 
de usuários de recursos hídricos e seis de organizações civis de recursos hídricos. O Conselho é 
assessorado por 10 câmaras técnicas, a saber: 

• Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais; 

• Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

• Câmara Técnica de Águas Subterrâneas; 

• Câmara Técnica de Análise de Projeto; 

• Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia; 

• Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços; 

• Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras; 

• Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos; 

• Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos 
Hídricos; e 

• Câmara Técnica de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos 
e Zona Costeira. 

Este macroprocesso deve contribuir para a elaboração de diretrizes orientadoras da implementação 
da Política Nacional de Recursos Hídricos. São atividades que integram este macroprocesso:  

• Operar infraestrutura logística para as reuniões do Plenário e Câmaras Técnicas - CTs; 

• Prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao CNRH; 

• Instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica; e 

• Elaborar programa de trabalho e organizar reuniões do CNRH e respectivas câmaras técnicas 
bem como sua proposta orçamentária anual. 

Em relação às atividades correspondentes a este macroprocesso, a SRHU/DRH, na função de 
Secretaria Executiva do CNRH, entre outras ações, disponibiliza salas e auditório nas dependências 
do MMA para a realização das reuniões do Plenário e das Câmaras Técnicas do CNRH; oferece os 
serviços de gravação e degravação das reuniões; o custeio da participação dos representantes da 
sociedade civil; a manutenção e atualização do site do CNRH. A relatoria das reuniões do Plenário e 
Câmaras Técnicas é realizada pela equipe técnica de servidores do quadro do MMA. 

Os produtos e serviços entregues em 2014 envolvem: 

• a aprovação de 10 resoluções e uma moção; 

• a publicação da 8ª Edição do Conjunto de Normas Legais, com cerca de 160 Resoluções e 60 
Moções aprovadas pelo CNRH, além de outras legislações pertinentes, com vistas a orientar 
e regulamentar a implementação da Política;  

• a realização de 2 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária do Plenário do CNRH; 

• realização de 34 reuniões das Câmaras Técnicas do CNRH. As Câmaras Técnicas que mais 
se reuniram em 2014 foram a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(CTPNRH), com 7 reuniões, e a Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de 
Outorga e Ações Reguladoras (CTPOAR) e Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de 
Recursos Hídricos (CTCOB), com 6 reuniões. 

Destaca-se que na 37ª Reunião Extraordinária do CNRH foi realizado o Seminário sobre “Exploração 
e Produção de Gás Não Convencional” e na 32º Reunião Ordinária o Seminário “O comportamento 
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hidrológico e a oferta de água em 2014: o que aconteceu, as lições aprendidas e os encaminhamentos 
possíveis.” A questão da escassez hídrica foi também tratada na reunião. 

Em relação às deliberações emitidas pelo CNRH, no ano de 2014, o Plenário aprovou dez Resoluções 
e uma Moção, conforme informado abaixo: 

• Resolução nº 155, de 09 de junho de 2014: Aprova novos valores para os PUBs da cobrança 
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

• Resolução nº 156, de 09 de junho de 2014:Estabelece diretrizes para a educação, o 
desenvolvimento de capacidades, a mobilização social, a informação e comunicação para a 
percepção de riscos e vulnerabilidades, e a prevenção, mitigação e aumento da resiliência 
frente a desastres inerentes às questões hídricas. 

• Resolução nº 157, de 09 de junho de 2014: Estabelece composição e define a indicação de 
representações, em ordem progressiva, para eventuais substituições para a CTPNRH, CTIL 
e CTEM (mandato de 1o de julho de 2014 a 30 de junho de 2016), para a CTCOB (mandato 
de 1ode agosto de 2014 a 31 de julho de 2016), e dá outras providências. 

• Resolução nº 158, de 09 de junho de 2014: Estabelece procedimentos para a escolha de 
membros pertencentes à Comissão Permanente de Ética do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. 

• Resolução nº 159, de 23 de setembro de 2014: Define os procedimentos de indicação de 
representantes titulares e suplentes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da 
República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos, dos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos, dos usuários e das organizações civis de recursos hídricos 
no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

• Resolução nº 160, de 09 de junho de 2014: Altera a Resolução nª 146, de 13 de dezembro de 
2012, que, entre outros, estabelece a composição da Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia 
- CTCT. 

• Resolução nº 161, de 15 de dezembro de 2014:Acrescenta atribuições à Câmara Técnica de 
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e extingue o Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos – 
GTAAC. 

• Resolução nº 162, de 15 de dezembro de 2014: Aprova os valores e mecanismos para a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul. 

• Resolução nº 163, de 15 de dezembro de 2014:Estabelecer a composição da Comissão 
Permanente de Ética do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para o mandato em curso 
do Colegiado. 

• Resolução nº 164, de 15 de dezembro de 2014:Estabelece composição e define suplências 
para a Câmara Técnica de Análise de Projeto – CTAP; Câmara Técnica de Águas 
Subterrâneas – CTAS; Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia – CTCT; Câmara Técnica 
de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços – CTGRHT; e Câmara Técnica de 
Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras – CTPOAR; e dá 
outras providências. 

• Moção nº 65, de 09 de junho de 2014: Recomenda ao Ministério da Saúde que no processo 
de revisão da Portaria GM/MS nº 2.914/2011 sejam adequadas as redações dos artigos 12 e 
16 da Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, de modo a torná-los compatíveis 
com a Política Nacional de Recursos Hídricos. 
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Por fim, o terceiro macroprocesso- “Cooperação internacional para a gestão compartilhada de 
rios fronteiriços e transfronteiriços” - visa contribuir para dar consequência aos compromissos e à 
agenda internacionais brasileiros relacionados à gestão compartilhadas dos rios fronteiriços e 
transfronteiriços, vem sendo desenvolvidos por meio das seguintes atividades:  

• Coordenação nacional do Programa dos Aquíferos Transfronteiriços da América (ISARM-
América). 

• Coordenação Nacional do Programa Marco para Gestão Sustentável da Bacia do Prata – 
PMARCO. 

• Representação no Painel de Diretores e no Painel Técnico da Conferência de Diretores Ibero-
americanos da Água (CODIA). 

Em relação à cooperação internacional, o MMA/SRHU exerce atividades relativas à Coordenação 
Nacional do ISARM-América. O Programa, mantido pela UNESCO e a Associação Internacional de 
Hidrogeólogos (IAH), tem como objetivo elaborar diretrizes para a gestão de aquíferos 
transfronteiriços, bem como caracterizá-los, e desenvolver projetos conjuntos com outros países. A 
participação nesse fórum se dá por meio de envio de informações. Em 2014 não houve reuniões. No 
entanto, foram repassadas informações atualizadas sobre os onze aquíferos transfronteiriços presentes 
no território brasileiro.  

Também está sob a responsabilidade do MMA/SRHU a Coordenação Nacional do PMARCO, o qual 
conta com financiamento do GEF/Banco Mundial e apoio técnico e administrativo da OEA.  O 
objetivo geral deste é fortalecer a cooperação transfronteiriça entre os governos da Argentina, Bolívia, 
Brasil, Paraguai e Uruguai para garantir a gestão dos recursos hídricos compartilhados da Bacia de 
maneira integrada e sustentável, no contexto da variabilidade e mudança do clima, e gerar 
oportunidades para o desenvolvimento. Está constituído por diferentes etapas, cada uma das quais 
com objetivos específicos e um período de implementação determinado.  O Programa teve início 
efetivo em 2010 e está previsto para terminar em 2015, trazendo como resultados ferramentas 
institucionais e analíticas para ajudar a atualizar a Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT) e a 
formulação do Plano de Ação Estratégica (PAE) da Bacia do Prata. Em 2014, no âmbito do 
PMARCO, a representação da SRHU participou de 3 reuniões de coordenação da execução do 
programa, 2 reuniões do Conselho Diretor e 2 reuniões do Comitê Intergovernamental. As reuniões 
aconteceram em: São Paulo – SP, em março de 2014; Assunção – Paraguai, em maio de 2014; e 
Buenos Aires – Argentina, em junho e novembro de 2014.  Além disso, um técnico da SRHU 
participou do II Congresso de Hidrologia em Grandes Planícies, realizado em setembro de 2014, em 
Santa Fé, Argentina. 

No âmbito da CODIA, a SRHU/DRH coordena a realização do curso sobre “Planejamento, Manejo 
e Gestão de Recursos Hídricos”, no âmbito do Programa de Formação em Matéria de Águas da 
CODIA, dirigido a técnicos e profissionais que integram a CODIA ou de outras instituições que atuam 
com a gestão dos recursos hídricos nos países da Ibero-América. O principal objetivo do curso é o 
desenvolvimento de competências e a capacitação de pessoal técnico em matéria de águas, utilizando 
a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão territorial e enfatizando os diversos 
interesses ambientais, econômicos e sociais que devem ser considerados na implementação da Gestão 
Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH). O curso não aconteceu em 2014 por não terem sido 
disponibilizados, pela CODIA, os recursos financeiros devidos, tendo sido adiado para 2015. 

Os principais parceiros de programas, projetos e produtos de responsabilidade do DRH, listados no 
anexo A.1.4, são: 

• Agência Nacional de Águas 

• Banco Mundial 

• Comitês de Bacias Hidrográficas Interestaduais e de Bacias Hidrográficas Estaduais 
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• Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais 

• Companhia de Saneamento do Paraná 

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

• Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

• Fundo Nacional de Meio Ambiente 

• Instituto Águas do Paraná 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

• Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

• Ministério da Integração Nacional 

• Ministério das Cidades 

• Ministério das Relações Exteriores 

• Ministério do Planejamento 

• ONU/UNESCO 

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão 

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 

• Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos do Amazonas  

• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia  

• Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 

• Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Goiás 
Dentre as parcerias estabelecidas pelo DRH, destacam-se as relações com a Agência Nacional de 
Águas, devido à complementaridade existente entre as duas entidades e a vinculação ao MMA, pois 
enquanto a SRHU coordena a formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe à ANA a 
sua execução, notadamente a regulação dos usos da água.  

A SRHU, em conjunto com Banco Mundial, ANA e Ministérios das Cidades e da Integração 
Nacional, participa do Programa INTERÁGUAS, resultante de acordo de empréstimo do Governo 
Brasileiro com o Banco, com o objetivo de fomentar a gestão de recursos hídricos. O Programa é 
fonte de financiamento de várias ações da SRHU, conforme apontado ao longo deste relatório. 

Outra parceria importante advém da articulação da SRHU com os órgãos gestores estaduais de 
recursos hídricos, em especial no que toca à elaboração dos planos estaduais de recursos hídricos. 
Atualmente, o MMA apoia, técnica ou financeiramente, a elaboração dos Planos de Goiás, Maranhão, 
Rondônia, Amazonas e Pará, já tendo financiado diversos outros planos estaduais. 

Também é imprescindível a articulação com os membros do CNRH, órgão colegiado criado pela Lei 
9.433/1997, o qual é a maior instância administrativa sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cabendo a este conselho, dentre outras funções a regulamentação da Política e a mediação de conflitos 
que alcancem abrangência regional.  

Além disso, se fazem necessárias parcerias com os diversos órgãos e entidades da Administração 
Pública, responsáveis pela execução de políticas que concorrem para a implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, como a CPRM e o IBGE. 

O DRH se faz representar/participa nos seguintes colegiados, fóruns, grupos de trabalho, comissões 
e comitês: 

• Câmara Técnica de Águas Subterrâneas  
• Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia  
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• Câmara Técnica de Cobrança 
• Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização, Social e Informação em Recursos 

Hídricos 
• Câmara Técnica de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços 
• Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, ações de Outorga e Ações de Regulação 
• Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
• Comissão Brasil-Uruguai do Rio Quaraí e da Lagoa Mirim 
• Comissão Organizadora do evento Water Safety Conference, coordenada pelo MS, com 

patrocínio do IWA e da OMS, previsto para o fim deste ano 
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande 
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba 
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-Capivari-Jundiaí 
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
• Comitê de Desenvolvimento de Pessoas do MMA. 
• Comitê do Cadastro Socioeconômico 
• Comitê Gestor do Programa INTERÁGUAS  
• Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata  
• Comitê Nacional de Zonas Úmidas 
• CONCAR: Comissão Nacional de Cartografia 
• Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente 
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia 
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo 
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. 
• Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
• Grupo de Trabalho Interministerial do Plano Nacional de Saneamento Básico  
• Grupo de Trabalho sobre Adaptação, associado ao Grupo Executivo sobre Mudanças do 

Clima 
• Grupo Executivo do Comitê das Contas Econômicas Ambientais da Água 
• GT coordenado pela ANA para avaliação das entidades delegatárias das funções de agência 

de bacia 
• GT de Gratificação por Qualificação do MMA. 
• InternationalSharedAquaferyResources Management Programa 
• Membro da equipe executora do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o MMA, 

ANA e MAPA visando à cooperação mútua na promoção da gestão integrada e no uso 
sustentável dos recursos hídricos no meio rural. 

• Membro do Comitê de Acompanhamento do Programa de Recuperação da Bacia do Rio 
São Francisco 

• Mesa Permanente de Diálogo Movimentos Sociais e Meio Ambiente 
• Painel de Indicadores Ambientais do Ministério do Meio Ambiente  
• Programa de Extensão Universitária do MEC 
• Programa Marco para a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos da Bacia do Prata, 

Considerando os efeitos decorrentes da variabilidade e Mudanças Climáticas  
• Subgrupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas de Abastecimento Urbano de 

Águas 
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B) Departamento de Revitalização de Bacias – DRB: 
Os macroprocessos finalísticos do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas são: 

i) Revitalização de Bacias Hidrográficas; 

ii)  Melhoria do acesso à água de qualidade para consumo humano, prioritariamente no 
semiárido brasileiro. 

A atuação do DRB se dá de forma descentralizada por meio das ações do PPA, em parceria com 
diversas instituições federais, estaduais e municipais numa ação integrada de caráter nacional.  

Os recursos necessários à execução das ações são oriundos, principalmente, das ações orçamentárias 
20VR – Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas e 8695 – Dessalinização de Água – Água 
Doce – Plano Brasil sem Miséria e do apoio de parceiros federais tais como a Agência Nacional de 
Águas, Ministério da Integração, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Os instrumentos para execução dessas ações são predominantemente o repasse de recursos financeiros 
mediante convênios com estados ou municípios, ou outras entidades públicas. Utiliza-se ainda termos 
de cooperação técnica com transferência de crédito para outros órgãos federais. 

Para o primeiro macroprocesso - Revitalização de Bacias Hidrográficas foram firmados 
convênios com o Estado do Mato Grosso do Sul, por meio do Instituto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul, visando “Capacitar e envolver a população residente nos municípios pertencentes à 
Bacia Hidrográfica do Rio Taquari em processos que busquem novas formas de conduta voltadas à 
preservação e conservação dos recursos naturais, visando assegurar a sustentabilidade fundamentada 
no equilíbrio social, econômico e ambiental”; e com o Município de Rio Branco/Acre para a 
“Revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes e Elaboração do Plano de Comunicação e 
Identidade Visual Visando Fortalecer o Programa de Educação Ambiental”, este último resultante de 
emenda parlamentar. 

No âmbito das ações de revitalização da Bacia do São Francisco, foram formalizados dois Termos de 
Cooperação Técnica com os seguintes órgãos federais. 

i) UNIVASF para apoio às ações do Centro de Referência em Recuperação de Áreas 
Degradadas do Submédio São Francisco;  

ii)  IBAMA para apoio ao Projeto Gestão Ambiental da Pesca no Médio São Francisco. 

Já no âmbito da Bacia do Alto Paranaíba foi formalizado um Termo de Cooperação Técnica a saber: 

i) Embrapa Informática para apoio ao projeto "V Simpósio de Geotecnologias no 
Pantanal - 5º GeoPantanal". 

Quanto ao macroprocesso - Melhoria do Acesso à Água de Qualidade para Consumo Humano, 
Prioritariamente no Semiárido Brasileiro, foi dada continuidade aos convênios firmados com os 
Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe, em atendimento aos cronogramas de desembolso dos Planos de Trabalho, parte integrante 
dos Termos de Convênios formalizados no âmbito do Programa Água Doce (PAD) com esses estados. 

O PAD conta também com uma rede de cerca de 200 instituições federais, estaduais e da sociedade 
civil nos dez estados integrantes do Programa. Essas instituições compõem os Núcleos Estaduais de 
Gestão do Programa Água Doce. 

Os principais parceiros de programas, projetos e produtos de responsabilidade do DRB relacionados 
no Quadro A.1.4 são: 

• Agência Nacional de Águas 
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• Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de Oliveira Junior 

• Banco Mundial 

• Banco Nacional de Desenvolvimento Social 

• Comitê da Bacia do Rio São Francisco 

• Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

• Empresa Brasileira de Extensão Rural 

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

• Estados e Municípios 

• Fundação Banco do Brasil 

• Fundação Nacional de Saúde 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

• Ministério da Cultura 

• Ministério da Integração Nacional/Companhia Desenvolvimento Vale São Francisco 

• Ministério das Cidades 

• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

• Ministérios Públicos Estaduais 

• Petrobras 

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Minas Gerais 

• Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Alagoas  

• Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Rio Grande do Norte 

• Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Sergipe 

• Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Pernambuco 

• Secretaria de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia – Paraíba 

• Secretaria Estadual do Meio Ambiente – Bahia 

• Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Piauí 

• Superintendência Estadual do Meio Ambiente – Ceará 

• Universidades Federais e Estaduais 

Segue abaixo uma lista contendo todas as representações/participações do DRB em colegiados, 
fóruns, grupos de trabalho, comissões, comitês, etc. 

• Comitê do Programa Água Para Todos do Ministério da Integração Nacional; 

• Comitê Editorial e Comissão Intersetorial de Educação ambiental; 

• Comitê Gestor do Programa Água Para Todos do Ministério da Integração Nacional; 

• Comitê São Francisco; 

• Sala de Situação do Programa Água Para Todos do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; 

C) Departamento de Ambiente Urbano– DAU: 
Os macroprocessos finalísticos que orientaram a atuação do Departamento de Ambiente Urbano, em 
2014, são:  
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i) Implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e Suas Revisões 
Quadrienais;  

ii)  Construção e Manutenção do Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos; 

iii)  Apoio ao Comitê Orientador para a Construção e Implantação da Logística Reversa 
(CORI); 

iv) Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos na PNRS no Âmbito de Grupos 
Técnicos (GTs) do Comitê Interministerial;  

v) Subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégicas para a 
implementação de programas e projetos ambientais nas áreas urbanas; 

vi) Elaboração de Mapeamento de Cobertura Vegetal e Corpos d’água em 732 
Municípios do Brasil – Apoio à Gestão Ambiental Urbana. 

A atuação do DAU está respaldada por meio de cinco ações orçamentárias, a saber i) 20W3 – Apoio 
à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas; ii) 20MG – Elaboração e Implementação de Planos, Projetos, 
Obras e Equipamentos para a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos; iii) 20W5 – Apoio a 
Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais Perigosos; iv) 20W6 – Gestão da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos; e v) 8274 – Fomento para a Organização e Desenvolvimento 
de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos. 

Os instrumentos adotados para a execução dessas ações são bastante diversificados. O apoio a 
estados, municípios e consórcios é realizado por meio de convênios, contratos de repasse e 
subsidiariamente por mecanismos de apoio técnico à distância (EaD). Para a consolidação das ações 
de abrangência nacional, como as questões relacionadas ao Plano Nacional e ao Sistema Nacional de 
Informações de Resíduos Sólidos (SINIR), os acordos de cooperação técnica e contratos 
administrativos tem sido os instrumentos usualmente adotados. 

Outros instrumentos também tem sido utilizados, como por exemplo os acordos setoriais para a 
implementação da logística reversa. 

O primeiro macroprocesso - Implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e suas 
Revisões Quadrienais, é de responsabilidade do Comitê Interministerial, coordenado pelo Ministério 
do Meio Ambiente. O referido comitê é composto pelos Ministérios do Meio Ambiente, da Fazenda, 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Cidades, de Minas e Energia, do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, da Saúde, de Ciência e Tecnologia, de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República e Casa Civil. 

O principal objetivo desse macroprocesso é a avaliação, repactuação e eventuais correções de rumos 
na implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. No ano de 2014, foi reativado o Grupo 
Técnico para a revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, denominado GT01. Esse grupo é a 
instância técnica que subsidiará o Comitê Interministerial na condução do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos e na elaboração de termo de referência que irá orientar a contratação de consultoria 
especializada para auxiliar no processo de revisão do Plano. O GT01 é composto pelos membros do 
CI, adicionado dos seguintes órgãos: 

• Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
• Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos 
• Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
• Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente 
• Associação Brasileira de Municípios 
• Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 
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• Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente 
• Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
• Confederação Nacional da Indústria 
• Confederação Nacional dos Municípios 
• Frente Nacional de Prefeitos 
• Fundação Nacional de Saúde 
• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
• Ministério do Trabalho e Emprego 
• Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
• Secretaria de Assuntos Estratégicos 
• Secretaria-Geral da Presidência da República 

O segundo macroprocesso do DAU é a Construção e Manutenção do Sistema Nacional de 
Informações de Resíduos Sólidos - SINIR, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
com o apoio da Coordenação Geral de Tecnologia de Informação e Informática - CGTI/MMA, bem 
como conta com a colaboração de parceiros institucionais, em especial, Ministério das Cidades e 
IBAMA. Para consolidação desse sistema, a SRHU celebrou o Contrato Administrativonº002/2012 
com a Fundação Universidade de Brasília (FUB/UnB), por intermédio do Centro de Pesquisa em 
Arquitetura da Informação (CPAI), cujo objeto é “Desenvolver Pesquisa científica para o tratamento 
das informações envolvidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o propósito de 
implementar uma adequada Arquitetura da Informação, necessária a gestão estratégica do SINIR do 
Governo Federal”. O ano de 2014 foi decisivo para a adequação da modelagem inicialmente proposta 
ao SINIR, ocasionando ajustes não financeiros ao contrato com a FUB/UnB/CPAI.  

O terceiro macroprocesso se refere ao Apoio ao Comitê Orientador da Logística Reversa -
CORI . O Ministério do Meio Ambiente ocupa a Secretaria-Executiva do Comitê Orientador para 
Implementação da Logística Reversa. O CORI foi, instalado no dia 17 de fevereiro de 2011, e é 
composto pelos Ministérios do Meio Ambiente, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
da Fazenda, da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dentre suas principais atribuições 
estão estabelecer diretrizes, metas e cronogramas para implantação da logística reversa. Esse arranjo 
também envolve participação do setor empresarial, que foi responsabilizado pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa.  

As principais ações realizadas em 2014 foram a publicação da proposta de acordo setorial de 
lâmpadas mercuriais e do acordo setorial de embalagens em geral. Ocorreu também a publicação das 
diretrizes sobre medidas para a simplificação dos procedimentos de manuseio, armazenamento seguro 
e transporte primário de produtos e embalagens descartados em locais de entrega integrantes de 
sistemas de logística reversa. 

O quarto macroprocesso do DAU é o Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos na 
PNRS no âmbito de Grupos de Trabalho do Comitê Interministerial . Esse macroprocesso diz 
respeito às instâncias de apoio à implementação dos instrumentos previstos na PNRS no âmbito dos 
grupos de trabalho do Comitê Interministerial. Dentre os assuntos estratégicos, destacam-se os temas: 
educação ambiental e sua proposta pedagógica, estudos sobre incentivos fiscais sobre reciclagem, 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, estudos sobre a regulamentação da compostagem. Em 
2014, os estudos elaborados no bojo dos GTs foram apresentados para os parceiros institucionais e 
foram coletadas as percepções sobre o que está sendo proposto. 

O quinto macroprocessos e refere a Subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição 
de estratégias para a implementação de programas e projetos ambientais nas áreas urbanas.  

A intenção desse macroprocesso é a inserção do componente ambiental nas políticas públicas para 
áreas urbanas por meio da elaboração de subsídios técnicos e implementação de ações estruturantes 
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de análise da qualidade e da vulnerabilidade ambiental urbana em estados, municípios e distrito 
federal. 

O primeiro resultado esperado desse macroprocesso é a Elaboração de Estudos Estratégicos para 
Subsidiar a Inserção da Dimensão ambiental no Planejamento urbano. Esse resultado tem por objetivo 
a realização de três estudos sobre o desenvolvimento de metodologias de integração dos seguintes 
instrumentos de planejamento e gestão territorial: Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade 
Urbana e Plano de Habitação, Plano Orla, Plano Mata Atlântica, Plano Nacional de Recursos Hídricos 
e Agenda 21local.  

No exercício de 2014 foram realizadas cinco contratações de consultores (pessoa física) para 
elaboração da metodologia de integração dos instrumentos acima descritos. Os produtos gerados por 
essas contratações foram finalizados e estão sob análise do Ministério das Cidades, já que parte dos 
instrumentos de planejamento e gestão territorial é de competência daquele órgão. Após sua 
aprovação, os estudos poderão ser disponibilizados publicamente.  

O segundo resultado esperado é a Elaboração de Diretrizes Ambientais para Cidades Sustentáveis e 
Indicadores Ambientais para as Áreas Urbanas. Esse resultado tem por objetivo gerar conteúdos 
técnicos no âmbito da gestão ambiental urbana de forma a subsidiar a inserção da dimensão ambiental 
no planejamento urbano. Pretende-se com os dois documentos, disponibilizar aos municípios 
conteúdos técnicos que permitam condições mais adequadas para a implementação e o 
monitoramento da qualidade ambiental nas áreas urbanas, por meio da emissão de relatórios 
periódicos.  

No exercício de 2014 foram contratados dois consultores (pessoa física) tendo sido aprovado apenas 
o produto sobre indicadores ambientais. Já o documento sobre diretrizes ambientais não foi aprovado 
tecnicamente, necessitando que a própria equipe técnica da SRHU finalizasse o trabalho. 

Estes dois documentos serão encaminhados para análise de outras secretarias do MMA antes de sua 
disponibilização pública aos entes municipais. 

O último resultado esperado desse macroprocesso são as Diretrizes para Elaboração de Cartas de 
Vulnerabilidade Ambiental para a Regiões Metropolitanas do Brasil. Com esse trabalho, a 
SRHU/MMA pretende desenvolver um marco conceitual e metodológico para elaboração de Cartas 
de Vulnerabilidade com identificação dos fatores de vulnerabilidades ambientais das Regiões 
Metropolitanas do Brasil. São notórias as dificuldades que os gestores estaduais, metropolitanos e 
municipais vêm enfrentando quanto aos problemas ambientais urbanos. Nas Regiões Metropolitanas 
esse problema se agrava, dado a complexidade e densidades dessas regiões. 

Com esse trabalho, pretende-se criar um arcabouço técnico que sirva como modelo passível de ser 
replicado às demais Regiões Metropolitanas do País, permitindo aos gestores locais estruturar uma 
visão geral das vulnerabilidades urbanas frente a fenômenos ambientais que podem ser naturais ou 
antrópicos.  

Em 2014 finalizou-se a estrutura conceitual deste projeto, a qual servirá de ponto de partida para a 
elaboração do Termo de Referência para contratação dos serviços no âmbito do Programa 
INTERÁGUAS. 

O sexto macroprocesso do DAU é a Elaboração de Mapeamento de Cobertura Vegetal e Corpos 
D'água em 732 Municípios do Brasil - Apoio à Gestão Ambiental Urbana. Trate-se de um 
contrato com a FUB no qual se pretende realizar o mapeamento da cobertura vegetal de corpos d'água 
de 732 municípios distribuídos nas cinco regiões do país. Em função da necessidade de ajustar a 
metodologia desenvolvida, bem como, ajustar o mapeamento nos municípios já realizados não foi 
possível a finalização do mapeamento em 2014, tendo o contrato passado por aditamento de prazo 
até junho de 2015.  
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Os principais parceiros de programas, projetos e produtos de responsabilidade do DAU relacionados 
no Quadro A.1.4 são: 

• Agência Metropolitana do Rio de Janeiro 
• Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
• Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos 
• Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
• Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente 
• Associação Brasileira de Municípios 
• Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 
• Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente 
• Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
• Casa Civil 
• Confederação Nacional da Indústria 
• Confederação Nacional dos Municípios 
• Frente Nacional de Prefeitos 
• Fundação Nacional de Saúde 
• Fundação Universidade de Brasília 
• Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada 
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
• Ministério da Fazenda, 
• Ministério da Saúde, de Ciência e Tecnologia, 
• Ministério das Cidades 
• Ministério das Cidades, 
• Ministério de Minas e Energia, 
• Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
• Ministério do Meio Ambiente,  
• Ministério do Trabalho e Emprego 
• Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
• Organização dos Estados Americanos 
• Secretaria - Geral da Presidência da República 
• Secretaria de Assuntos Estratégicos 
• Secretaria de Estado de Ambiente do Rio de Janeiro 
• Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República 

O DAU participa dos seguintes colegiados, fóruns, grupos de trabalho, comissões e comitês: 

• Cataforte - Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias 

• Comissão gestora de sustentabilidade do MMA 

• Comitê Diretor Projeto Bifenilas Policloradas 

• Comitê Editorial do MMA 

• Comitê Gestor do PDRS Xingu 

• Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis 
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• CONAMA  

• Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos 

• Conselheira representante suplente do MMA no CONAMA; 

• Conselho das Cidades  

• Coordena o GT sobre Padrões da Qualidade do Ar do CONAMA 

• Country Led Initiative of the Basel Convention 

• Expert Working Group - Country Led Initiative of the Basel Convention 

• Grupo de Acompanhamento dos resíduos da COPA 

• Grupo de acompanhamento dos resultados da IV Conferência Nacional de Meio Ambiente 

• Grupo de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do MMA 

• Grupo de Monitoramento Permanente da Resolução CONAMA 362/2005 

• Grupo de Trabalho Interministerial para a elaboração do PLANSAB 

• Grupo de Trabalho Interministerial para a Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de 
Santa Catarina 

• Grupo de Trabalho para definições das diretrizes do PRONATEC Catador e Ambiental 

• Grupo de Trabalho para elaboração do diagnóstico do saneamento ambiental nas RIDES 

• Grupo de Trabalho Técnico para avaliar a conveniência e oportunidade de se ratificar a 
Convenção de Hong Kong sobre a reciclagem de navios 

• Grupo de Trabalho vinculado ao PNUMA que trata sobre a perspectiva regional sobre a 
gestão de resíduos na América Latina e Caribe 

• Grupo Técnico Habitar III – Moradia e desenvolvimento urbano sustentável 

• GT Recondicionamento de Computadores 

• Painel de Indicadores Ambientais 

• Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

• Secretaria Executiva do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

• Secretaria Executiva do Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística 
Reversa 

• Sub grupo para definição de macro diretrizes estratégicas do PLANSAB 
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2. INFORMAÇÃOES SOBRE A GOVERNANÇA 

 

2.1. Estrutura de Governança 

Com relação aos controles da unidade, a SRHU obedece todos os trâmites processuais definidos por 
meio de normas internas e externas durante a execução de suas ações e dos procedimentos 
administrativos.  

Existem no âmbito do Ministério do Meio Ambiente duas unidades consultivas que orientam e dão 
suporte à tomada de decisão do ordenador de despesas para a execução dos seus atos administrativos, 
sempre que necessário: a Assessoria Especial de Controle Interno da Ministra de Estado de Meio 
Ambiente e a Consultoria Jurídica do MMA. 

Ressalta-se ainda que a SRHU conta com sua Coordenação Orçamentária e Financeira e apoio 
administrativo, que se apresentam no assessoramento de demandas das áreas técnicas desta UJ e no 
atendimento de consultas efetuadas por órgãos federais de controle externo e interno, procurando 
sempre dar o correto encaminhamento das demandas, objetivando a apreciação e anuência do 
Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. 

Quanto às disposições dos art. 4º e 5º da Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007, informa-se 
que, no caso específico desta UJ, não houve processo administrativo disciplinar destinado a servidores 
públicos no exercício de 2014. 

2.3. Sistema de Correição 

Não se aplica. Na SRHU e no MMA como um todo existem controles dos procedimentos, trâmites e 
de conduta pessoal. Possíveis irregularidades detectadas no âmbito desta UJ são reportadas ao 
Assessor Especial de Controle Interno do Ministério do Meio Ambiente ou à Secretaria Executiva 
para os devidos procedimentos administrativos disciplinares. 

2.4. Avaliação do funcionamento dos controles internos 

A estratégia adotada para preenchimento das respostas do Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de 
Controles Internos da UJ, localizado nos anexos, foi a percepção do dirigente máximo da SRHU, 
responsável pelas respostas e elaboração da análise crítica. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

3.1. Canais de acesso do cidadão 

Em consonância com a Lei Federal 12.527/2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação 
(LAI), e o dever do Estado de garantir o direito fundamental de acesso à informação, os órgãos devem 
prestar informações solicitadas pelo cidadão de maneira ágil, transparente, clara, objetiva e de fácil 
compreensão. Para tanto, o Ministério do Meio Ambiente publicou a Portaria nº 363 em 02 de outubro 
de 2014 instituindo o seu Sistema de Informação ao Cidadão (SIC). Ela regulamenta a LAI no âmbito 
do MMA dispondo sobre o modo de funcionamento do SIC/MMA.  

Cabe ressaltar que o atendimento e a orientação do público poderão ser realizados por meio postal, 
telefônico e presencial no SIC/MMA, em horário de funcionamento do órgão. Outra forma de 
atendimento pode ser realizada através do “fale conosco” disponível no site do MMA, 
www.mma.gov.br. Sempre que possível as informações deverão ser prestadas imediatamente, caso 
contrário deverá ser observado o prazo de 20 dias a contar da data do recebimento do pedido de 
informação, prorrogável por mais 10 dias. 

No dia 25 de setembro de 2014 ocorreu uma reunião na SRHU com o Assessor Especial de Controle 
Interno/GM e a presença dos diretores, gerentes, coordenador e pontos focais da LAI, com o objetivo 
de esclarecer aos dirigentes da SRHU sobre as normas vigentes da LAI. A reunião foi convocada pelo 
Secretário da SRHU por meio do Memorando Circular nº 04/2014/GAB/SRHU/MMA (Protocolo 
027515/2014), de 10/09/2014. Além de convocar para a reunião, o memorando circular esclareceu 
aos servidores da SRHU sobre os procedimentos a serem adotados pelas Unidades da Secretaria ao 
receber demanda da SIC/MMA. 

Conforme o Memorando Circular nº 04/2014/GAB/SRHU/MMA, o fluxo para atendimento das 
demandas encaminhas pelo “fale conosco” do site do MMA é o mesmo do SIC, sendo formalizado 
por meio do Manual de Procedimentos Administrativos da SRHU em dezembro de 2014, devendo 
observar a seguinte ordem: 

1) A Secretaria recebe o pedido de informações proveniente do SIC ou Fale Conosco, por 
meio dos pontos focais do Gabinete4; 

2) Os pontos focais do Gabinete enviam o pedido aos pontos focais do Departamento 
responsável pelo tema em questão; 

3) Ao receber o pedido de informações, a primeira avaliação do Departamento deve ser 
quanto à sua competência sobre a matéria, que deve ter lugar tão logo seja recebido o 
pedido. Constatado não ser competência da Secretaria, o fato deve ser informado 
prontamente para que o pedido seja redirecionado, de modo que haja tempo para 
elaboração da resposta por quem de direito 

4) Caso seja competência do Departamento, a resposta deve ser elaborada pelo ponto focal 
da área responsável no prazo nunca maior que 5 (cinco) dias, de forma esclarecedora, 
objetiva, e cortês, devendo as áreas responsáveis empreenderem as pesquisas e os 
esforços necessários para sua elaboração; 

5) Os textos finais das respostas devem ser elaborados pelo ponto focal indicado pelo 
Departamento e revisado pelo Diretor, a quem caberá também o envio ao SIC ou ao Fale 
Conosco. 

                                                 

 
4 O Gabinete e cada Departamento possuem 2 pontos focais para resposta ao SIC ou Fale Conosco: 1 titular e 1 suplente. 
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O interessado poderá interpor recurso contra a decisão, no caso de indeferimento ou negativa do 
acesso à informação no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. O recurso será dirigido à 
autoridade hierarquicamente superior à responsável pela decisão impugnada, que deverá se 
manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Ratificada a negativa de acesso à informação pelos órgãos ou 
entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à CGU, que deliberará, no prazo 
de 5 (cinco) dias, nos casos previstos no Art. 16, inciso I ao IV da Lei de Acesso à Informação.  

Relatórios gerenciais com dados sobre a quantidade de solicitações, reclamações, denúncias, 
sugestões recebidas e sobre o atendimento/ encaminhamento das demandas podem ser obtidos através 
do acesso ao Sistema SIC/MMA, conforme o seguinte caminho de acesso: Intranet MMA>> Sistema 
A à Z>>SIC. No âmbito da SRHU são os pontos focais do SIC que possuem acesso a este sistema. O 
relatório contendo a listagem de solicitações em 2014 e 2013 para a SRHU encontra-se no anexo 
deste item. 

Analisando os resultados observados, inclusive frente a dados registrados em 2013, é possível 
concluir que: 

• em 2014 tivemos uma redução de 13% na quantidade de pedidos de acesso à informação 
recebidas pelo Sistema SIC/MMA; 

• em ambos os anos, 100% das pedidos de acesso à informação foram respondidas; 

• registra-se um aumento no número de pedidos de acesso à informação respondidos dentro do 
prazo, os quais passaram de 82% em 2013 para 96% em 2014. Essa melhora pode ser atribuída 
à reunião, já citada anteriormente, realizada entre o Assessor Especial de Controle Interno/GM 
e os diretores, gerentes, coordenador e pontos focais da LAI, com o objetivo de esclarecer os 
dirigentes da SRHU sobre as normas vigentes da LAI. 

Além do serviço, de cunho amplo, a SRHU coordena ou está envolvida em ações que requerem a 
participação da sociedade civil, dentre as quais se destacam: 

a) Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

O Conselho, como já esclarecido, é o principal órgão da Política Nacional de Recursos Hídricos, com 
as funções de regulamentação da Política, mediação de conflitos de uso das águas e outras. É formado 
por representantes do Governo, de colegiados de recursos hídricos, de setores usuários de água e da 
sociedade civil. Tanto as reuniões plenárias quanto as das dez câmaras técnicas permanentes são de 
livre acesso à população e a agenda, os documentos e as atas produzidos são disponibilizados na 
página da web do CNRH, em http://www.cnrh.gov.br. 

b) Planos de Recursos Hídricos 

A SRHU coordena a elaboração e revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos e fomenta Planos 
Estaduais de Recursos Hídricos, em parcerias com os Estados. Nos processos de revisão do Plano 
Nacional, há consultas públicas, enquanto que nos Planos Estaduais, há a participação da sociedade 
em audiências públicas, realizadas em cidades polo e nos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 
(CERHs), durante a execução dos Planos. A aprovação dos Planos cabe aos respectivos Conselhos 
de Recursos Hídricos, nos quais há a participação da sociedade civil. 

c) Conferência Nacional do Meio Ambiente - CNMA 

A Conferência Nacional do Meio Ambiente, instituída pelo Decreto s/n de 5 de junho de 2003 tem 
ampliado a discussão acerca da formulação e implementação de políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável, priorizando temas relevantes para o conhecimento e discussão com a 
sociedade que refletem o amadurecimento da política ambiental brasileira. 

Participam das CNMA representantes de toda a sociedade brasileira – setor público, sociedade civil 
organizada e setor empresarial. O processo se inicia nas etapas municipais e regionais, que avançam 
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para as conferências estaduais e culminam na Etapa Nacional, realizada em Brasília nas quatro 
edições, e seguiram os seguintes temas: 

2003 – I CNMA – Fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente  

2005 – II CNMA – Gestão Integrada das Políticas Ambientais e Uso dos Recursos Naturais  

2008 – III CNMA – Mudanças Climáticas  

2013 – IV CNMA – Resíduos Sólidos 

A última CNMA, realizada entre 24 e 27 de outubro de 2013, teve por objetivo contribuir para a 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com foco em quatro eixos temáticos: 

- Produção e Consumo Sustentáveis 

- Redução dos impactos ambientais 

- Geração de emprego e renda 

- Educação Ambiental. 

As etapas preparatórias ocorreram em 643 municípios, os quais realizaram conferências municipais 
e 3.009 municípios que, juntos, realizaram 179 conferências regionais. Os 26 estados e o Distrito 
Federal realizaram as suas etapas estaduais, enviando à Brasília as propostas em quatro eixos 
temáticos: Produção e Consumo Sustentáveis; Redução dos Impactos Ambientais; Geração de 
Trabalho, Emprego e Renda; e Educação Ambiental. Além disso, foram realizadas conferências 
livres, organizadas por pessoas interessadas no tema que enviaram propostas direto para a Etapa 
Nacional. Reuniram-se 24.771 pessoas em 224 eventos, sendo 92 realizados pelo poder público, 113 
pela sociedade civil e 19 pelo setor empresarial. 

Houve a participação de mais de 200 mil pessoas, sendo a maior conferência de meio ambiente já 
realizada e teve como resultado 15 ações priorizadas, cada um dos quatro eixos temáticos, somando 
um total de 60 ações priorizadas. Além das ações priorizadas, também foram produzidas e aprovadas 
a Carta de Responsabilidades e as moções.  

Através do link http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/conferencia-nacional-do-
meio-ambiente/iv-conferencia/deliberacoes é possível acessar o resultado final da 4ª CNMA, a Carta 
de Responsabilidades, as moções e as deliberações atualizadas até novembro de 2014. 

d) Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) é desenvolvido e 
mantido pala SRHU, e contêm informações relativas a indicadores de resíduos sólidos urbanos. O 
Sistema encontra-se disponível no endereço http://www.sinir.gov.br. 

e) Planos de Resíduos Sólidos 

De acordo com a Lei 12.305/2010, os planos de resíduos sólidos nacional, estaduais, intermunicipais 
e municipais serão elaborados mediantes processo de mobilização e participação social, incluindo a 
realização de audiências e consultas públicas. 

A proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi elaborada em 2011 e foi objeto de discussão 
em cinco audiências públicas regionais, uma audiência pública nacional, em consulta pública via 
internet, além de ter sido apreciado pelos Conselhos Nacionais do Meio Ambiente, de Recursos 
Hídricos, da Saúde e das Cidades. Durante as audiências públicas, foram feitas aproximadamente 
1.000 propostas, somando-se outras 450 advindas da Consulta Pública. 

A atualização e revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, desde sua fase de iniciação, está 
sendo realizada com a colaboração de grupo técnico que é composto por variadas associações e 
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entidades da sociedade civil organizada, incluindo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 
Recicláveis.  

f) Logística Reversa 

O DAU coordena a implementação da logística reversa prevista na Lei 12305/10 e pelo Decreto 
7410/05. Esses normativos estabeleceram procedimentos para elaboração dos acordos setoriais, que 
foi o instrumento escolhido pelo governo federal para regulamentação das cadeias da logística 
reversa. Entre esses procedimentos está a consulta pública das propostas de acordos setorial, onde 
qualquer cidadão pode contribuir no texto proposto. Em 2014 foram disponibilizados para consulta 
pública as propostas de acordo setorial de embalagens em geral e de lâmpadas fluorescentes de vapor 
de sódio e luz mista na plataforma de consulta pública do ministério do planejamento. Foram 
recebidas cerca de 1000 contribuições para embalagens e 400 para proposta de lâmpadas. 

3.2. Carta de serviços ao cidadão 

Não se aplica, já que a SRHU, como órgão formulador de políticas públicas, não presta serviços de 
atendimento direto ao cidadão.  

3.3. Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 

Não se aplica, já que a SRHU, como órgão formulador de políticas públicas, não presta serviços de 
atendimento direto ao cidadão. 

3.4. Acesso às informações da unidade jurisdicionada 

O caminho de acesso ao Relatório de Gestão e demais relatórios de auditorias úteis à sociedade e que 
contribuam para a transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão e, sempre que existentes, 
os relatórios de auditória de gestão e acórdãos do TCU concernentes aos macroprocessos da SRHU 
podem ser acessados por meio do portal MMA através do link: http://www.mma.gov.br/o-
ministerio/processos-de-contas-anuais/item/10356. 

3.5. Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada 

Não se aplica, já que a SRHU, como órgão formulador de políticas públicas, não presta serviços de 
atendimento direto ao cidadão.  

3.6. Medidas relativas à acessibilidade 

Este item será abordado no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do MMA. 
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5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

5.1. Planejamento da Unidade 

A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU está inserida no Planejamento 
Estratégico do Ministério do Meio Ambiente (PE-MMA), na medida de atuação que lhe cabe no 
processo. O Planejamento Estratégico do MMA é uma ferramenta importante que colabora para o 
atingimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e tende a aumentar a 
eficiência de atuação da administração pública na agenda ambiental. Além disso, possui um papel 
essencial para a realização de melhorias dos processos internos da organização relacionados ao clima 
e cultura organizacional, à otimização dos usos dos recursos públicos, à promoção de serviços 
públicos mais eficientes, entre outros. 

A Secretaria realizou o desdobramento das iniciativas estratégicas de sua competência contidas no 
PE-MMA de maneira a alinhar seus processos à proposta de gestão para resultados da instituição. A 
intenção foi aprimorar internamente os processos desenvolvidos nas áreas meio e fim para, 
primordialmente, atender às expectativas da sociedade sobre as questões ambientais e para aumentar 
a eficiência da atuação da Administração Pública no âmbito de suas competências.   

O desdobramento das iniciativas estratégicas foi construído de forma participativa. As competências 
das áreas fim e meio foram desdobradas em ações estabelecidas e em um cronograma de entrega dos 
resultados. Dessa forma, a SRHU poderá desenvolver atividades novas ou complementares que 
possam colaborar para o aprofundamento do PE-MMA.  

Por fim, um modelo de gestão foi idealizado para acompanhar a execução do plano da SRHU para 
realizar monitoramento dos compromissos assumidos, composto de reuniões de avaliações e fóruns 
onde serão feitas as correções e adaptações dos processos e projetos de maneira a permitir o 
alinhamento com o planejamento do MMA e a integração entre os temas. 

Dessa maneira foi conduzido o planejamento da SRHU em 2014, cujas ações estão previstas para 
serem implementadas a partir de 2015. O planejamento estratégico do MMA foi o ponto de partida 
para definir as ações da Secretaria, previstas para desenrolar-se entre o horizonte temporal de 2014 à 
2022. Além disso, a SRHU manteve seu planejamento norteado pelo Plano Plurianual (PPA 2012-
2015).  

A seguir, serão apresentados, por departamento, os objetivos ou iniciativas estratégicas, os riscos 
identificados para seu alcance, e a vinculação de sua atuação com as competências legais e normativas 
determinadas pelo Decreto n° 6.101/2007. 

A) Departamento de Recursos Hídricos – DRH: 
Em 2014, o DRH manteve seu planejamento estratégico norteado pelo Plano Plurianual (PPA 2012-
2015), Programa 2026: Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos; pelo Planejamento Estratégico 
do MMA para 2014-2022 e pelas Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) para 
2012-2015, aprovadas pela Resolução CNRH nº 135/2011. Sua atuação é guiada por uma iniciativa 
estratégica, a seguir apresentada: 

A1 Iniciativa Estratégica: Formular e apoiar a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e o respectivo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos(SINGREH). Com 
o desenvolvimento dessa iniciativa, o MMA busca, concretamente, assegurar a qualidade dos recursos 
hídricos brasileiros e a sua apropriada e eficiente alocação entre os diversos usos, para o benefício 
das gerações presente e futuras.  
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Essa iniciativa é coordenada pelo Departamento de Recursos Hídricos da SRHU/MMA e faz parte da 
Agenda Prioritária  “Política Nacional de Recursos Hídricos”, no âmbito do Planejamento 
Estratégico do Ministério do Meio Ambiente (PE-MMA). O desenvolvimento da Iniciativa visa 
colaborar para o alcance do Objetivo Estratégico de “contribuir para a geração de resultados 
ambientais efetivos nas agendas prioritárias”. 

A intenção da Iniciativa é o fortalecimento da Política Nacional de Recursos Hídricos e do SINGREH, 
especialmente de seus instrumentos, através da implementação do Sistema Orientado para Resultados 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SIGEOR/PNRH); das revisões periódicas do PNRH; da 
elaboração e revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERHs) e da avaliação do 
instrumento de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes.  

Esta Iniciativa possui quatro resultados esperados, os quais são detalhados a seguir, com as 
respectivas entregas e prazos de execução. 

A.1.1Primeiro Resultado 

O primeiro resultado esperado refere-se à “Concepção, Implantação e Manutenção do Sistema de 
Gerenciamento Orientado para Resultados -SIGEOR (Programa XIII do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos)” que deverá ser alcançado até 2022. São entregas associadas a esse resultado:  

• Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados do PNRH (SIGEOR/PNRH) operando 
com todas as funcionalidades previstas e atualizado, até 2015. 

• Oito relatórios gerenciais anuais contendo a situação da implementação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, a serem disponibilizados, anualmente, entre 2015 e 2022. 

• As entregas previstas no primeiro resultado constituem ferramentas que auxiliarão no 
monitoramento e avaliação contínuos do PNRH, conferindo maior transparência a 
implementação do Plano e visibilidade aos resultados alcançados.  

A.1.2. Segundo Resultado 

O segundo resultado esperado diz respeito às “Revisões quadrienais do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos, com indicação das prioridades nacionais para a gestão das águas”. As entregas relacionadas 
a esse resultado são:  

• Diagnóstico, avaliação, indicadores de desempenho do PNRH e recomendações para o 
processo de revisão do Plano, até 2015. 

• Plano Nacional de Recursos Hídricos revisado em 2016. 

• Plano Nacional de Recursos Hídricos revisado em 2020. 

A primeira avaliação do PNRH, além de uma análise crítica dos primeiros anos de sua implementação 
(2006-2014), irá subsidiar as próximas revisões, em 2016 e 2020, oferecendo insumos às correções 
de prioridades necessárias. O desenvolvimento dos indicadores de desempenho do PNRH constitui 
também componente fundamental para o monitoramento e avaliação de sua implementação. 

A.1.3. Terceiro Resultado 

O terceiro resultado esperado é o “Apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos Planos 
Estaduais de Recursos Hídricos (PERHs)”, com prazo de conclusão até 2017. Este resultado vem 
sendo monitorado no âmbito do PE-MMA, por meio do indicador relativo ao percentual do território 
nacional coberto por planos de recursos hídricos. A meta é alcançar a cobertura de 100% do território 
brasileiro até 2017, sendo que, até o presente, em torno de 50% foi atingida. As entregas previstas 
são: 

• Apoio e acompanhamento da elaboração de 13 Planos Estaduais de Recursos Hídricos, entre 
2009 e 2017. 
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• Apoio ou acompanhamento da revisão de 27 Planos Estaduais de Recursos Hídricos, entre 
2009 e 2022.O apoio aos Estados para a elaboração e revisão dos seus PERH, além de 
contribuir para o fortalecimento dos sistemas e políticas estaduais de recursos hídricos, é um 
mecanismo para fortalecer a articulação entre União e Estados na implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, por meio dos instrumentos de planejamento. 

A.1.4. Quarto Resultado 

O quarto resultado esperado é a “Avaliação do instrumento enquadramento dos corpos hídricos na 
Política Nacional de Recursos Hídricos e concepção de estratégias para promover o enquadramento 
dos corpos hídricos”, devendo ser alcançado até 2022. São entregas previstas:  

• Diagnóstico e avaliação do instrumento “Enquadramento dos corpos hídricos e diretrizes” e 
recomendações para a revisão dos normativos do enquadramento até 2016. 

• Validações de enquadramento de corpos hídricos de cinco bacias federais, até 2022. 
O enquadramento dos corpos de água em classes é um dos instrumentos previstos na Política (Seção 
II, Art. 9º) que visa “assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 
destinadas”, bem como “diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 
preventivas permanentes”. A implantação desse instrumento em bacias hidrográficas de rios de 
domínio da União, com o estabelecimento de metas de melhoria da qualidade da água, constitui 
importante avanço para a integração entre a gestão dos recursos hídricos e a gestão ambiental. A 
Iniciativa Estratégica priorizada está também associada aos macroprocessos finalísticos em 
desenvolvimento no âmbito do Departamento de Recursos Hídricos. 

A.1.5. Estágio de Implementação da Iniciativa 

No que se refere à implementação das Prioridades do PNRH para 2012-2015, a atuação da 
SRHU/DRH em 2014 contribuiu, em especial, para as seguintes: 

− Elaboração de Planos de Recursos Hídricos. 

− Apoio ao enquadramento dos corpos d'água. 

− Definição de diretrizes para a introdução do tema das mudanças climáticas nos Planos de 
Recursos Hídricos. 

− Desenvolvimento de processos formativos continuados para os atores do SINGREH e 
para a sociedade.  

− Desenvolvimento da gestão compartilhada de rios fronteiriços e transfronteiriços. 

− Avaliação integrada das demandas de recursos hídricos, considerando os planos e 
programas governamentais e os projetos dos setores público e privado. 

− Articulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, com as políticas, planos e 
programas governamentais que orientam os setores usuários de recursos hídricos. 

− Implantação do Sistema de Gerenciamento do PNRH (SIGEOR/PNRH) 

O apoio à elaboração dos PERHs atende às Prioridades do PNRH para 2012-2015 e está alinhada 
com o Planejamento Estratégico do MMA.  A elaboração dos PERHs, além de contribuir para o 
fortalecimento dos sistemas e políticas estaduais de recursos hídricos, é um mecanismo para melhorar 
a articulação entre União e Estados na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, por 
meio dos planos de recursos hídricos. A meta do PPA Federal de apoio a 6 Estados da Federação foi 
alcançada já em 2014. No PE-MMA a meta da SRHU/DRH é alcançar a cobertura de 100% do 
território nacional coberto com PERHs. Em 2014, com a finalização dos PERHs do Rio Grande do 
sul e Rio de Janeiro, houve uma progressão em relação a 2013 de 3,8%, verificando-se este ano, 
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52,8% do território nacional coberto. Para 2015 está prevista a conclusão dos PERHs de Goiás e 
Maranhão, com alcance de 60,7% da meta. Em 2016 estão previstas as entregas dos PERHs do 
Amazonas e Rondônia, correspondendo a 82% da meta. E, finalmente, em 2017, estão previstas as 
entregas dos PERHs do Amapá, Espirito Santo, Pará e Santa Catarina, alcançando 100% do território 
nacional coberto com PERHs. 

A implantação do SIGEOR/PNRH também contribui para a implementação das Prioridades do PNRH 
e está alinhada ao Planejamento Estratégico do MMA. Para auxiliar na execução desta atividade será 
necessário o desenvolvimento e implantação de sistema informatizado para apoio ao monitoramento 
do PNRH, em articulação com a CGTI/MMA, previsto para 2015. 

A qualificação de 30 mil pessoas para participarem do processo de formulação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos contribui para a implementação das Prioridades do PNRH para 2012-2015 e é 
desenvolvida em colaboração com a ANA. Entre 2012 e 2014, mais de 32 mil pessoas foram 
capacitadas. Cabe destacar o alcance dos cursos de Educação à Distância desenvolvidos pela ANA 
na execução desta meta do PPA Federal.   

A realização de Revisões Quadrienais do PNRH foi incluída no PE-MMA. No primeiro caso, trata-
se de atividade a serem desenvolvidas com o apoio da ANA e em articulação com a Câmara Técnica 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH). A CTPNRH deu início à discussão de um 
calendário para a segunda revisão do PNRH, prevista para acontecer em 2015.  

A avaliação do instrumento enquadramento dos corpos hídricos e concepção de estratégias para 
promover a sua implementação contribui para a implementação das Prioridades do PNRH para 2012-
2015 e faz parte do PE-MMA.  As atividades deverão ter início em 2015, com elaboração de um 
diagnóstico e avaliação do instrumento enquadramento dos corpos d’água.  

A Carta de Águas Subterrâneas do Paraná contribui para a implementação do Programa Nacional 
de Águas Subterrâneas do PNRH e faz parte da iniciativa do PPA Federal/Programa 2026, referente 
à “Gestão das águas subterrâneas em articulação com as unidades federadas”.  

O apoio ao funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) é atribuição da 
Secretaria Executiva do CNRH, vinculada ao DRH, e contribui para a implementação das Prioridades 
do PNRH para 2012-2015, em especial no que diz respeito à articulação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos com as políticas, planos e programas governamentais que orientam os setores 
usuários de recursos hídricos. 

As atividades relacionadas à cooperação internacional para a coordenação nacional do Programa 
Marco e do Isarm - InternationalShared (Transboudary) AquiferResource Management, além da 
representação da SRHU/DRH na Conferência dos Diretores Ibero-americanos de Água (CODIA), 
estão associadas ao PPA Federal/Programa 2026, Iniciativa 02GC - Inserção geopolítica do Brasil 
nos temas relacionados aos recursos hídricos. Além disso, estas atividades contribuem para a 
implementação das Prioridades do PNRH para 2012-2015, em especial no que se refere ao 
desenvolvimento da gestão compartilhada de rios fronteiriços e transfronteiriços. 

Essa iniciativa estratégica vincula-se às competências legais da SRHU/MMA, previstas no Decreto 
nº 6.101, de 26 de abril de 2007, artigo 24, com a exceção dos incisos IX à XIV como já esclarecido, 
bem como acompanhar e monitorar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos nos 
termos da Lei n° 9.433/1997, e da Lei n° 9.984/2000. 

B) Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas– DRB: 
O Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas busca desenvolver um conjunto de ações 
integradas a partir de um planejamento estratégico promovendo uma articulação interinstitucional e 
intergovernamental. Representa efetivamente um esforço permanente de transversalidade, com amplo 
processo de articulação e integração institucional entre vários órgãos públicos do governo federal, em 
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conjunto com os poderes estaduais e municipais e em parceria com entidades da sociedade civil. O 
Departamento busca ainda, integrar as políticas públicas nacionais de meio ambiente e de recursos 
hídricos e apoiar a efetivação de um modelo de desenvolvimento sustentável nas bacias hidrográficas. 

Para tanto, o DRB baseia-se nos Objetivos e Metas prioritárias estabelecidas no PPA 2012-2015, sob 
responsabilidade desta Unidade, apresentados a seguir juntamente com o comentário sobre seu 
andamento e estágio de implementação. 

Objetivo Estratégico “Promover a revitalização de bacias hidrográficas por meio de ações de 
recuperação, preservação e conservação que visem o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria 
das condições socioambientais e a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade.” 

Considerando que uma das agendas prioritárias definidas no processo de Planejamento Estratégico 
do Ministério do Meio Ambiente é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e que uma das 
prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2012-2015, na categoria da Articulação 
Institucional, é a “recuperação e conservação de bacias hidrográficas urbanas e rurais”, a estratégia 
do Departamento de Revitalização para o atingimento do Objetivo 0665 é operar no intuito de 
possibilitar a execução de diversas ações para revitalizar as principais bacias hidrográficas, sobretudo 
a bacia do rio São Francisco. 

Destaca-se que o Programa de Revitalização de Bacias tem como principais atores o Ministério das 
Cidades, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), e o Ministério do 
Meio Ambiente. Os dois primeiros atores realizam ações na bacia na área de saneamento e 
infraestrutura hídrica respectivamente, respondendo em conjunto por aproximadamente seis bilhões 
de reais ao longo da execução do programa de revitalização de bacias. Por sua parte, o MMA, 
coordenador do programa, executa ações de revitalização de áreas degradadas, fiscalização preventiva 
integrada, e manejo integrado de microbacias, as quais correspondem a um orçamento acumulado de 
aproximadamente 40 milhões entre 2011 a 2014. Vale ressaltar que a atuação do MMA não se 
restringe à bacia do São Francisco, devendo atender também as bacias do Paraíba do Sul, Alto 
Paraguai e Tocantins-Araguaia. 

Nesse aspecto, o programa possui fragilidades quanto à sua governança, pois, embora o MMA tenha 
o papel de coordenador, é responsável pela execução de menos de 1% dos recursos totais previstos. 
Adicionalmente, as ações executadas pelos demais parceiros (Ministério das Cidades e Codevasf) não 
são desenvolvidas com a articulação desejável, o que limita o papel de coordenador do MMA. 

O Programa tem se deparado com a insuficiência dos recursos para atender às demandas diversas na 
bacia. Ao aliar, à amplitude do tema revitalização e à expectativa subjetiva da população, a grande 
área da bacia do São Francisco, bem como incluir outras bacias prioritárias, é imprescindível um 
expressivo aporte de recursos financeiros, bem acima do atualmente disponibilizado. Além do 
orçamento reduzido destinado à revitalização de bacias, o corte ou contingenciamento anual do 
orçamento inicialmente previsto impacta negativamente, comprometendo a execução das ações 
planejadas. A questão da insuficiência orçamentária será detalhada na análise situacional das ações 
orçamentárias, item 5.2.3.5. 

Finalmente, o êxito das ações propostas pelo Departamento de Revitalização depende do necessário 
e efetivo envolvimento das Unidades da Federação (estados e municípios) que integram as bacias.  

Objetivo Estratégico “Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover 
qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional.” 

O segundo objetivo estratégico é alcançado principalmente pela execução do PAD, uma ação do 
Governo Federal coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com diversas 
instituições federais, estaduais, municipais e sociedade civil. Visa estabelecer uma política pública 
permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento 
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sustentável de águas subterrâneas, incorporando cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas 
de dessalinização. Busca atender, prioritariamente, localidades rurais difusas do Semiárido brasileiro. 
O PAD conta com uma rede de cerca de 200 instituições envolvidas no processo, envolvendo os 10 
estados do Semiárido e parceiros federais. 

Em 2011, o Programa passou a integrar o Plano Brasil sem Miséria. O Plano é um esforço do Governo 
no combate à pobreza extrema e visa a reduzir as desigualdades sociais e promover melhorias na 
qualidade de vida dos brasileiros. O PAD é uma das iniciativas que compõem o Programa Água para 
Todos, no âmbito do Plano Brasil sem Miséria, juntamente com a construção de cisternas e demais 
sistemas coletivos de abastecimento. O Água Doce assumiu a meta de aplicar a metodologia do 
programa na recuperação, implantação e gestão de 1.200 sistemas de dessalinização até 2016, com 
investimentos de cerca de 250 milhões de reais e o que beneficiará aproximadamente 480 mil pessoas 
(média de 400 pessoas por sistema) do Semiárido brasileiro.  

O alcance dessa meta é considerado, pelo Governo Federal, prioritário e emergencial, por atender 
com água potável às populações rurais difusas do Semiárido, principalmente diante da atual situação 
de seca que assola a região. Para tanto, há necessidade de uma eficiente estrutura de gestão, de 
maneira a apoiar os governos estaduais na implementação dos Planos Estaduais de Implementação e 
Gestão do PAD, bem como um amplo processo de articulação, acompanhamento, supervisão e 
fiscalização por parte do MMA. Com o desenvolvimento do Programa haverá necessidade de 
aumentar a equipe envolvida. 

Esses dois objetivos estratégicos vinculam-se às competências legais da SRHU/MMA, previstas no 
Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, artigo 24, inciso XII; e artigo 25, todos os incisos. 

C) Departamento de Ambiente Urbano – DAU: 
C.1. Iniciativa Estratégica: Formulação e coordenação da implementação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, particularmente dos seus instrumentos. 

Esta iniciativa, coordenada pelo Departamento de Ambiente Urbano - DAU/SRHU, está relacionada 
à Agenda Prioritária “Política Nacional de Resíduos Sólidos”, que por sua vez contribui diretamente 
para o Objetivo Estratégico “Contribuir para a Geração de Resultados Ambientais Efetivos nas 
Agendas Prioritárias”.  

O objetivo da iniciativa é implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil por meio da 
implementação de seus instrumentos estruturantes, consistindo na revisão e atualização do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, operacionalização do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 
de Resíduos Sólidos (SINIR), apoio à elaboração dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, 
Implantação do Sistema de Registro de Emissões e Transferência de Poluentes, bem como das ações 
necessárias para permitir a celebração de Acordos Setoriais relativos a seis cadeias prioritárias de 
logística reversa, o acompanhamento dos resultados obtidos e as revisões periódicas previstas. 

Para a implementação da iniciativa estão previstos 5 resultados, descritos abaixo:  

C.1.1. Primeiro Resultado 

O primeiro resultado esperado são as revisões periódicas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 
conforme previsto na Lei 12.305/10. As entregas relacionadas a esta etapa são: 

 i.  Plano Nacional de Resíduos Sólidos revisado e atualizado em 2015 (1a. 
Revisão/Atualização quadrienal).  

 ii. Plano Nacional de Resíduos Sólidos atualizado em 2019 (2a. Atualização quadrienal). 

 iii. Plano Nacional de Resíduos Sólidos atualizado em 2023 (3a. Atualização quadrienal). 

 iv. Plano Nacional de Resíduos Sólidos atualizado em 2027 (4a. Atualização quadrienal). 
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 v. Plano Nacional de Resíduos Sólidos atualizado em 2031 (5a. Atualização quadrienal). 

As atividades previstas para a execução das entregas já estão em andamento. Em julho de 2014 foi 
realizado o Seminário Interno no MMA para definição da Metodologia de Revisão do Plano Nacional 
e iniciou-se a análise do conteúdo do Plano atual. O Ministério do Meio Ambiente elaborou uma 
proposta de revisão do Plano Nacional e submeteu à apreciação do Comitê Interministerial da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instância responsável pelo acompanhamento da implementação da 
PNRS, na 18ª reunião, em 10 de outubro de 2014. Nessa reunião, deliberou-se pela reativação do 
Grupo Técnico 01, implementado em 2011, com o objetivo de elaborar o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, a fim de que esse GT conduza a revisão do plano. No dia 09 de dezembro de 2014, foi 
realizada a reunião de reinstalação do GT01. 

Já está em andamento a formalização do fórum de implementação da PNRS, cujo objetivo mais 
imediato é buscar a cooperação com os Estados para a atualização dos dados do diagnóstico. A 
próxima atividade prevista é a elaboração de Termo de Referência (TDR) para contratação de pessoa 
física para coordenar a revisão, de acordo com a metodologia escolhida e a convocação do Grupo de 
Trabalho-GT 01, para discutir a revisão das metas, diretrizes e estratégias. 

C.1.2. Segundo Resultado 

O segundo resultado esperado refere-se à Concepção e Implantação do Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR). As entregas desta etapa são: 

 i. SINIR operando com todas as funcionalidades previstas e atualizado.  

 ii. Oito relatórios anuais (referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 
2022) contendo a situação da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos elaborados 
com base nos dados do SINIR. 

A primeira atividade teve início em dez/12, com a assinatura do contrato com a Universidade de 
Brasília (UnB). O valor total do investimento para concepção é de 5,5 milhões de reais, dos quais 1,5 
milhão foi repassado em 2013. 

C.1.3. Terceiro Resultado 

O terceiro resultado esperado é o apoio e acompanhamento da elaboração e revisão dos Planos 
Estaduais de Resíduos Sólidos, em conformidade com a Lei 12.305/2010, cujas entregas são: 

 i. 27 Planos Estaduais de Resíduos Sólidos concluídos até dezembro de 2017. 

 ii. 27 Relatórios de acompanhamento da revisão de Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, 
gerados a partir de 2017 até o ano de 2021. 

 iii. Técnicos, gestores e profissionais ligados à área de gestão de resíduos sólidos capacitados 
em todo o território nacional para a “Elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos”, por meio de curso à distância promovido pelo DAU/SRHU. 

C.1.4. Quarto Resultado 

O quarto resultado esperado é a implantação do Sistema de Registro de Emissões e Transferência de 
Poluentes (RETP). As entregas relacionadas a este resultado são: 

 i. Manuais orientativos elaborados em parceria com o setor industrial previstos para 2017 

 ii. Relatórios anuais elaborados e disponibilizados pela internet. Os relatórios serão 
disponibilizados online, sem custos de edição. A previsão do primeiro relatório é 2017 pois as 
indústrias poderão declarar suas emissões a partir de 2016. 
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 Para a elaboração dos manuais, em parceria com o setor industrial, a previsão é que o custo 
com consultoria seja de R$ 100.000 por manual. Espera-se que 50% destes custos sejam assumidos 
pelos respectivos setores da indústria. Já a publicação online não prevê custos de edição. 

C.1.5. Quinto Resultado 

O quinto resultado esperado refere-se aos sistemas de logística reversa implantados para 5 cadeias de 
produtos ou embalagens e revisão de um sistema anterior à Lei 12.305/10. As entregas previstas para 
esse resultado são: 

 i. Conclusão das negociações dos Acordos Setoriais para as cinco cadeias prioritárias de 
logística reversa e decisão quanto ao sistema de enforcement. 

 ii. Revisão de um sistema de logística reversa anterior à Lei 12.305/10. 

C.1.6. Estágio de Implementação da Iniciativa 

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é o maior objetivo do DAU. Os 
principais processos e serviços apresentados no balanço do TCU possuem relação com as entregas 
do Planejamento Estratégico, não havendo nenhum processo ou serviço que não esteja inserido nessas 
entregas. Alguns serviços não estão descritos no detalhamento do Planejamento Estratégico, no 
entanto, são atividades imprescindíveis para a execução das entregas, como, por exemplo, a 
“elaboração de pareceres e notas técnicas sobre as propostas de acordo setorial apresentadas”. De 
maneira geral, a implementação da agenda prioritária relacionada à PNRS contribui para o aumento 
da eficiência das políticas públicas de gestão integrada de resíduos sólidos em todo o território 
nacional e implica em ganhos para a sociedade em termos econômicos, sociais e ambientais. A adoção 
das medidas previstas nessa iniciativa estratégica proporcionará o aumento da recuperação de 
materiais recicláveis no país, por meio do funcionamento da coleta seletiva, dos sistemas de logística 
reversa e da ampliação da cadeia de reciclagem. Como consequência, recursos naturais e energéticos 
serão economizados, a vida útil dos aterros será ampliada e novas fontes de emprego e renda serão 
criadas. Soma-se a isso, a mobilização do poder público e da sociedade para o encerramento dos 
lixões advindos da determinação do MMA na condução da PNRS. Dessa forma, espera-se que 
indicadores ambientais, sociais e de saúde pública tenham avanços significativos com a 
implementação da presente iniciativa estratégica.  

No âmbito da agenda de gestão ambiental urbana, o DAU/SRHU pautou suas ações em 2014, na 
elaboração de subsídios técnicos para o aprimoramento da gestão ambiental nos espaços urbanos. 
Nesse contexto utilizou-se das ações planejadas no âmbito das iniciativas prioritárias do planejamento 
estratégico do MMA, bem como, na implementação de outras ações no âmbito do planejamento da 
SRHU. No PE-MMA, o DAU/SRHU através da gerência de gestão ambiental urbana, implementou 
seguinte iniciativa estratégica: 

C.2. Iniciativa Estratégica: Inserção da dimensão ambiental nas políticas de desenvolvimento 
urbanos. 

Esta Iniciativa tem como objetivo a estruturação de uma estratégia de gestão ambiental urbana, 
estabelecendo o foco de atuação do MMA no referido tema. O objetivo da iniciativa é a inserção do 
componente ambiental no desenvolvimento urbano por meio da elaboração de subsídios técnicos e 
implementação de ações de referência de forma a contribuir para análise da qualidade e da 
vulnerabilidade ambiental urbanas em estados, municípios e distrito federal. 

Para implementação dessa iniciativa foram estabelecidos dois resultados, distribuídos entre 2014 a 
2017. Iremos apresentar neste relatório os resultados previstos para 2014. 
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C.2.1. Primeiro Resultado 

O primeiro resultado: Consolidação de diretrizes e indicadores ambientais para cidades sustentáveis 
envolve: i) Documento contendo a consolidação de Diretrizes e Indicadores Ambientais Urbanos para 
avaliação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas urbanas, elaborado até dezembro de 
2014; e ii) Documento contendo a minuta de PNRS. Esse resultado foi previsto somente para 2015. 

C.2.2. Segundo Resultado 

O segundo resultado: Elaboração de Cartas de Vulnerabilidade Ambiental das Regiões 
Metropolitanas do Brasil – Apoio a Gestão Ambiental Urbanas abrange: i) Conceito e metodologia 
da Carta de Vulnerabilidade Ambiental para Regiões Metropolitanas desenvolvido e TDR elaborado. 
Para esse resultado a estratégia adotada foi de utilizar-se da capacidade da própria equipe técnica do 
DAU/SRHU para realização dessa atividade.  

C.2.3 Estágio de implementação da Iniciativa 

Para o primeiro resultado foram elaborados os estudos sobre Diretrizes Ambientais para Cidades 
Sustentáveis” e “Indicadores ambientais urbanos”, o DAU/SRHU recebeu os insumos técnicos 
elaborado pelas consultorias especializada contratadas e realizou uma adequação ao texto final. Em 
2015, iremos colocar os estudos em consulta pública, antes de disponibilização para estados e 
municípios. A meta de 2014 para esse resultado foi plenamente atingida. A minuta de uma Política 
nacional de meio ambiente urbana está prevista somente para 2015. 

Para o segundo resultado foram elaborados os marcos conceituais e metodológicos para elaboração 
da Carta de Vulnerabilidade ambiental que subsidiou a elaboração de um Termo de Referência para 
contratação dos serviços para as Regiões Metropolitanas do Brasil. Não foi possível a contratação 
desses serviços ainda em 2014, devido a não existência de dotação orçamentária.  Nesse sentido 
focou-se os esforços na elaboração dos marcos conceituais e na elaboração do Termo de Referência. 
Os cenários para avanços desta agenda em 2015 não são favoráveis, considerando a perspectiva de 
restrições orçamentárias para contratação do serviço.  

Essa iniciativa estratégica vincula-se às competências constitucionais da SRHU/MMA, previstas no 
Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, artigo 26, alínea “e” que trata de controle e mitigação da 
poluição em áreas urbanas; e “f” que trata da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.  

5.2. Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 

 

5.2.1 Programa Temático 

O QuadroA.5.2.1 – Programa Temático reproduz em parte a estrutura de informação constante do 
Anexo I da Lei do PPA 2012 – 2015 e acrescenta informações referentes às leis orçamentárias e ao 
acompanhamento da execução, inclusive de restos a pagar, de forma a possibilitar uma visão geral 
dos valores planejados e efetivamente direcionados a cada programa. As informações consignadas 
neste quadro abrangem a integralidade dos recursos direcionados ao programa e está localizado no 
anexo deste documento.  

5.2.1.1 Análise Situacional 

O Programa 2026: Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos possui 5 objetivos, dois deles de 
responsabilidade desta Unidade Jurisdicionada, e os três restantes de responsabilidade da ANA. Além 
da SRHU e ANA, este Programa conta com a participação da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco e do Parnaíba, e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 
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O Programa 2026 tem como objetivo a conservação e preservação dos recursos naturais das bacias 
hidrográficas, visando à revitalização e ao desenvolvimento sustentável das Regiões Hidrográficas 
Nacionais, de forma integrada e associada a um processo de articulação interinstitucional com os 
atores sociais e governamentais.  A SRHU contribui para o alcance do objetivo do Programa por meio 
da (i) coordenação da elaboração e revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, articulado aos 
entes do SINGREH;(ii) apoio à elaboração dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERHs), (iii) 
do desenvolvimento de processos formativos para a participação nos colegiados do SINGREH, (iv) 
apoio ao funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH);(v) implantação do 
Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(SIGEOR/PNRH) e do desenvolvimento de projetos de revitalização em bacias hidrográficas 
prioritárias. 

O valor global previsto para todos os executores deste Programa no PPA 2012-2015 foi de R$ 
1.253.597.000,00 sendo que desse montante apenas R$ 40.230.228,00 foram previstos para o MMA 
entre 2012-2014. Até o momento, esse valor corresponde aproximadamente a 32% do valor global. 
Entretanto, o montante efetivamente descentralizado esse percentual passa a representar apenas 0,5% 
do valor global do programa. 

Em 2014 o montante descentralizado para a SRHU/MMA vinculado a esse Programa foi de R$ 
2.929.918,00 o que equivale a 0,2% do total global previsto para o Programa no PPA 2012-2015. 

Resultados do Programa:  

Os indicadores propostos para o Programa 2026 estão todos associados às atividades desenvolvidas 
pela ANA.  

Fatores Intervenientes: 

Considerando que a participação dessa Unidade Jurisdicionada neste Programa se dá ao nível de 
objetivos, optou-se por evidenciar os eventos que tenham prejudicado ou favorecido o 
desenvolvimento desse Programa no item 5.2.2.1.  

O Programa 2069 – Segurança Alimentar e Nutricional possui oito objetivos, sendo seis de 
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, um do 
Ministério da Saúde, e um do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesse 
sentido, a participação do Ministério do Meio Ambiente se dá apenas no nível operacional de ações 
orçamentárias, não cabendo a esta Unidade Jurisdicionada comentar sobre os indicadores do PPA 
2012-2015 para medição dos resultados alcançados pelo Programa Temático já que os mesmos são 
de responsabilidade dos demais órgãos. 

Esta Unidade Jurisdicionada desenvolve ações neste Programa por meio do Departamento de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas, o qual responde apenas por uma ação orçamentária. O total 
de recursos orçamentários previstos no PPA 2012-2015 para este Programa foi de R$ 
16.229.073.000,00 sendo que desse montante apenas R$ 230.887.315,00 foram direcionados ao 
MMA entre 2012-2014. Em 2014, esse valor corresponde aproximadamente a 1,4% do valor global.  

Por tratar-se de ação prioritária do Governo Federal, o montante descentralizado, sofre pouca 
alteração, representando 1,2% da dotação global. A análise situacional da ação referente à execução 
física/financeira desses valores está detalhada no item 5.2.3.5. 

Em 2014 o montante descentralizado para a SRHU/MMA vinculado a esse Programa foi de R$ 
81.663.800,00 o que equivale a 0,5% do total global previsto para o Programa no PPA 2012-2015. 
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Resultados do Programa: 

Tendo em vista que os indicadores do PPA 2012-2015 não são de responsabilidade do MMA, a 
análise dos resultados de suas atividades empreendidas na ação orçamentária de sua competência será 
detalhada no item 5.2.3.5. 

Fatores Intervenientes: 

Considerando que a participação dessa Unidade Jurisdicionada neste Programa se dá ao nível de ação 
orçamentária, opta-se por evidenciar os eventos que tenham prejudicado ou favorecido o 
desenvolvimento desse Programa no item 5.2.3.5.  

O Programa Temático 2067 – Resíduos Sólidos possui dois objetivos, ambos coordenados pelo 
Ministério do Meio Ambiente. Ainda assim, outros órgãos da esfera federal atuam conjuntamente 
para alcance dos resultados deste programa, a saber: Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fundação Nacional da Saúde 

A execução desse Programa depende de parcerias com diversos órgãos da administração pública 
federal, estadual e municipal, assim como o setor privado e a sociedade civil organizada. Os 
resultados esperados com a implementação do programa estão intimamente relacionados com o 
desempenho dos parceiros institucionais relacionados. 

Este Programa está inserido no eixo de Políticas Sociais do PPA/2012-2015 e é orientado pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, a qual foi instituída pela Lei 12.305/2010. Essa política articula-se 
com a Política Ambiental de Controle e Prevenção e com a Política Federal de Saneamento Básico, 
tendo como principais objetivos a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e a inserção social 
de catadores de matérias recicláveis. 

As competências institucionais na área do saneamento básico estão descritas no Plano Nacional de 
Saneamento Básico, em relação aos resíduos sólidos urbanos e a Administração Pública Federal vem 
organizando sua atuação da seguinte forma: 

• Ao MMA, compete apoiar e estimular os processos de planejamento para a gestão integrada dos 
resíduos sólidos, onde os principais instrumentos são os planos nacional, estadual, intermunicipal 
e municipal de resíduos sólidos, logística reversa e o SINIR; 

• Aos órgãos com autuação em infraestrutura, compete apoiar os investimentos em obras, 
equipamentos e veículos destinados para o manejo dos resíduos sólidos tais como: aterro 
sanitários, unidades de triagem e compostagem, encerramento de lixões, pontos de entrega 
voluntária, unidades de transbordo, veículos coletores, equipamentos de separação. 

• Ao Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis (CIISC), 
por intermédio do Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, 
Ministério das Cidades, e Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comercio Exterior, Casa Civil, Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República, Fundação Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, Banco do Brasil, Petrobrás, Funasa e Caixa Econômica Federal, compete o 
apoio à inclusão dos catadores de materiais recicláveis na cadeia de valor da reciclagem. 

• Aos órgãos do núcleo econômico do Governo Federal, Ministérios da Fazenda, Planejamento e 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, compete o desenvolvimento de estudos sobre 
incentivos fiscais, financeiros e creditícios e a adoção de medidas para o incentivo à indústria da 
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reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais 
recicláveis e reciclados. 

O valor global previsto para todos os executores deste Programa no PPA 2012-2015 foi de R$ 
531.622.000,00 sendo que desse montante apenas R$ 183.282.505,00 foram previstos para o MMA 
entre 2012-2014. Até o momento, esse valor corresponde aproximadamente a 34% do valor global. 
Entretanto, ao analisar o montante efetivamente descentralizado esse percentual cai para 8%. 

Em 2014 o montante descentralizado para a SRHU/MMA vinculado a esse Programa foi de R$ 
2.929.918,00 o que equivale a 0,2% do total global previsto para o Programa no PPA 2012-2015. 

Resultados do Programa:  

No âmbito da atuação do MMA pode-se mencionar que os principais resultados obtidos no âmbito 
do Programa 2067, em 2014, relacionam-se com os avanços obtidos na elaboração dos planos 
estaduais, dos estudos de regionalização de resíduos sólidos para o consorciamento de municípios, na 
capacitação técnica de técnicos municipais em gestão de resíduos sólidos, na condução dos acordos 
setoriais da logística reversa, na reestruturação do SINIR e na definição de estratégias para a 
atualização e revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos o qual, em 2014, teve o Grupo Técnico, 
denominado GT01, reativado. Esse grupo é a instância técnica que subsidiará o Comitê 
Interministerial na condução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e na elaboração de termo de 
referência que irá orientar a contratação de consultoria especializada para auxiliar no processo de 
revisão do Plano. 

A análise pormenorizada sobre cada resultado será apresentada na análise situacional dos objetivos e 
ações previstos no PPA e na LOA em 2014. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos não apresentou indicadores de desempenho para a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, sendo delegado ao SINIR (em consonância com o SINISA e SINIMA) 
a elaboração e apuração dos indicadores. 

Da mesma forma, os indicadores elaborados no escopo do PPA 2012-2015 e que à priori serviriam 
como referência para a avaliação, acompanhamento e monitoramento do Programa 2067 foram 
baseados na Pesquisa Nacional do Saneamento Básico, de caráter censitário, elaborada pelo IBGE. 
No entanto, registra-se que a última edição da PNSB foi publicada em 2008, não havendo novas 
informações que poderiam ser utilizadas para a apuração dos resultados do programa. A exceção é o 
indicador taxa de recuperação de matérias recicláveis, que tem como referência os dados coletados 
no SNIS. 

Para aferir a evolução dos resultados da PNRS e por consequência do Programa 2067, o 
Departamento tem utilizado fontes alternativas às estabelecidas no PPA. Indicadores e informações 
publicados anualmente pelo SNIS, além de panoramas e painéis publicados por entidades que 
representam o setor dos prestadores de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e 
por instituições de pesquisa para os indicadores relacionados aos catadores. Para o ano de 2014, 
definiu-se como marcos referenciais: o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil (2013), publicado 
pela ABRELPE, o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos (2013), publicado pelo Ministério das Cidades 
e o Relatório sobre a Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável e 
Reutilizável (2013), publicado pela IPEA. 

O Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil (ABRELPE, 2013) aponta que das 209.208 toneladas 
geradas por dia (t/dia) no país, 110.232 t/dia estão sendo coletadas e enviadas para destinação 
adequada, ou seja, para aterros sanitários ou unidades de manejo de resíduos sólidos. Isso representa 
58,26% da massa total gerada no país. Por outro lado, 78.987 t/dia, o corresponde a 41,74%, ainda 
sendo dispostos de maneira inadequada nos municípios brasileiros. 
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Já o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos (MCID, 2013) apresenta dados que indicam o envio de 50% 
dos resíduos coletados em aterros sanitários. Sobre o indicador “taxa de recuperação de matérias 
recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (rdo+rpu) coletada” 
observa-se que o índice se manteve no patamar de 1,8%, apesar de registrarmos o aumento de 
iniciativas de coleta seletiva nos municípios. O Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil 
(ABRELPE, 2013) aponta para a existência de iniciativas de coleta seletiva em 62,1% dos municípios. 

O Relatório sobre a Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável e 
Reutilizável (IPEA, 2013) constata a existência de 387.910 pessoas em todo o território brasileiro que 
se declaram catadoras e catadores como sua ocupação principal, sendo 93,3% residentes em áreas 
urbanas. Este mesmo relatório não apresenta dados atuais sobre o associativismo dos catadores, mas 
indica que cerca de 38,6% dos catadores tem relação contratual formalizada, o que corresponde a 
cerca de 150 mil catadores em condições formais de emprego. 

Fatores Intervenientes: 

Após decorridos quatro anos de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos percebe-se 
uma grande dificuldade na questão da governança e articulação entre os diversos atores que 
participam desse processo, com interesses divergentes e de difícil conciliação pelo poder público. 

Atrelado a isso, os constantes contingenciamentos sofridos ano a ano impossibilitam a contínua 
execução das atividades previstas. A questão da restrição orçamentária será discutida de maneira 
pormenorizada no item 5.2.3.1. 

O Brasil vem apresentando ao longo dos últimos anos uma conscientização e preocupação com a 
sustentabilidade ambiental relevantes. As questões relacionadas aos resíduos sólidos, saneamento e 
saúde ocupam hoje um patamar elevado na consciência da população brasileira e consequentemente 
de seus representantes políticos, no executivo e legislativo, se materializando nas recentes legislações, 
com destaque para a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07) e a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei n° 12.305/10).  A gestão dos resíduos sólidos é um crescente desafio 
para a sociedade atual, especialmente para a administração pública, em razão da quantidade e da 
diversidade de resíduos, do crescimento populacional e do consumo e da expansão de áreas urbanas. 

Estudos encomendados pela World Wildlife Fund-Brasil (WWF) em 2012 no âmbito do Programa 
Água Brasil, revelam que 85% dos cidadãos brasileiros se dizem dispostos a separar os resíduos 
sólidos em casa se tiverem coleta seletiva ou ponto de entrega voluntária. A disposição para adotar 
comportamento sustentável alcançou 41% dos entrevistados que se dizem dispostos a adotar os três 
erres (reduzir, reusar e reciclar). E um em cada três entrevistados está disposto a abrir mão de 
produtos, ainda que com prejuízo da comodidade, e a exigir dos fabricantes solução para os impactos 
ambientais dos produtos.  

Observa-se então como positivo para o desenvolvimento do programa a percepção da sociedade civil 
quanto à importância dessa agenda para a melhoria da qualidade ambiental além da crescente inclusão 
sócio produtiva dos catadores de materiais recicláveis.  

O Programa Temático 2054 – Planejamento Urbano possui quatro objetivos, todos de 
responsabilidade do Ministério das Cidades. Nesse sentido, a participação do MMA se dá apenas 
no nível operacional das ações orçamentárias, não cabendo a esta Unidade Jurisdicionada comentar 
sobre os indicadores para medição dos resultados alcançados pelo Programa, já que todos são 
relacionados ao Ministério das Cidades. 

Resultados do Programa: 

Tendo em vista que os indicadores do PPA 2012-2015 não são de responsabilidade do MMA, a 
análise dos resultados de suas atividades empreendidas na ação orçamentária de sua competência será 
detalhada no item 5.2.3.5.  
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Ainda assim, de modo geral, entende-se que o resultado do Programa está atrelado à elaboração de 
subsídios técnicos e metodológicos referentes à agenda ambiental urbana, especialmente dos 
mecanismos de planejamento e desenvolvimento de iniciativas inovadoras para o uso ambientalmente 
adequado das áreas de proteção permanentes urbanas. Assim, a produção desses documentos técnicos 
constitui a principal atividade desenvolvida por esta Unidade Jurisdicionada neste Programa, a qual 
será detalhada no item 5.2.3.1. 

Fatores Intervenientes: 

Considerando que a participação dessa Unidade Jurisdicionada neste Programa se dá ao nível de ação 
orçamentária, opta-se por evidenciar os eventos que tenham prejudicado ou favorecido o 
desenvolvimento desse Programa no item 5.2.3.5. 

5.2.2 Objetivo 

As informações referentes a objetivo foram consignadas no relatório de gestão com base no Quadro 
A.5.2.2, localizada nos anexos, o qual reproduz em parte a estrutura de informação constante do 
Anexo I da Lei do PPA 2012- 2015 e visa possibilitar o cotejo dos resultados anualmente alcançados 
com as metas previstas por objetivo ao final do PPA. 

5.2.2.1 Análise Situacional 

Para o Objetivo 0646 “Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os Estados, com a política ambiental e com 
as demais políticas setoriais, considerando a necessária participação da sociedade” foram 
previstas as seguintes metas:  

i) Qualificar 30.000 pessoas para participarem do processo de formulação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos;  

ii)  Apoiar a elaboração de Planos Estaduais de Recursos Hídricos; e  

iii)  Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(SIGEOR/PNRH).  

Além das metas acima relacionadas, o Objetivo também diz respeito às atividades exercidas pela 
SRHU/MMA no apoio ao funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
atividades essas já descritas no item 1.4. Macroprocessos. 

Execução das Metas: 

●Análise da meta quantitativa não regionalizada: 

Meta1 “Qualificar 30.000 pessoas para participarem do processo de formulação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos”. Em 2014, o MMA superou a meta prevista para 2015, tendo 
qualificado no último exercício 13.400 pessoas. 

No período 2012-2014, foi contabilizado o público de 33.675 que participaram das atividades 
formativas desenvolvidas pela ANA e pela SRHU, o que representa até o momento uma superação 
da meta em 112%. 

● Análise da meta quantitativa regionalizada: 

Meta1 “Apoiar a elaboração de Planos Estaduais de Recursos Hídricos”. O MMA está apoiando, 
atualmente, a elaboração dos PERHs do Amazonas, Goiás, Maranhão, Pará e Rondônia. Em 2014, o 
anteprojeto de lei do PERH/RS foi aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e 
encaminhado ao legislativo estadual, conforme previsto Lei Estadual n.º 10.350, de 30 de dezembro 
de 1994. O PERH de Goiás está na fase final de elaboração, referente à definição das Diretrizes, 
Programas e Metas. O PERH do Maranhão encontra-se na primeira etapa, referente à elaboração das 



63 

 

Bases Metodológicas. O PERHs do Amazonas e de Rondônia estão na fase de contratação, por 
processo licitatório no Estado, com recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. O PERH/PA será 
contratado via licitação no âmbito do Programa INTERÁGUAS, que está na fase de análise dos 
portfólios das empresas candidatas. Sendo assim até o ano de 2014, 6 estados foram apoiados na 
elaboração dos seus PERHs, correspondendo a 100% da meta prevista para 2015. 

A SRHU/MMA também está apoiando o estado do Paraná na elaboração da Carta das Águas 
Subterrâneas do Estado. Tal iniciativa propiciará a ampliação do conhecimento hidrogeológico e o 
mapeamento da vulnerabilidade dos aquíferos no estado, resultando na melhoria da gestão deste 
recurso hídrico subterrâneo. 

Segue abaixo o mapa com a situação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos até novembro de 
2014. 

 
Figura 2: Situação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos. 

(Fonte: SRHU/MMA) 

● Análise da meta qualitativa: 

Meta1 “Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(SIGEOR/PNRH)”.  Em relação a essa meta, encontra-se em fase de elaboração o Termo de 
Referência para avaliação da implementação do PNRH, recomendações para a sua revisão, e 
proposição de indicadores para o seu monitoramento e avaliação continuados. Portanto, as ações 
para consecução da meta estão em andamento. 

Ainda como parte da implantação do SIGEOR, o MMA coordenou a elaboração do Informe sobre 
a Implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos no Período 2012-2014 e Perspectivas 
para 2015, com a colaboração da ANA e da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos no Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CTPNH/CNRH). O Informe tem como 
objetivo atualizar os Conselheiros do CNRH sobre a situação da implementação do PNRH e oferecer 
insumos para orientar a elaboração dos Planos Plurianuais (PPAs) do Governo Federal e dos estados 
para 2016-2019 e também para realização da segunda revisão do PNRH, prevista para 2015. 
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Fatores Intervenientes 

Os fatores intervenientes que influenciaram positivamente no desenvolvimento desse  Objetivo são 
relacionados a seguir: i) o alcance dos cursos de Educação à Distância (EaD) desenvolvidos pela 
ANA, que contribuiu para a superação da meta de 30 mil pessoas capacitadas em processos 
formativos para a participação na formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos; ii) o 
acompanhamento e supervisão técnica realizados pela SRHU para o apoio à elaboração dos PERHs, 
articulados ao PNRH; iii) a elaboração do Informe sobre a Implementação do PNRH no período 2012-
2014 e Perspectivas para 2015, com o objetivo de atualizar os conselheiros do CNRH sobre a situação 
da implementação do PNRH e oferecer subsídios para a elaboração dos Planos Plurianuais (PPAs) 
do Governo Federal e dos Estados para 2016-2019, relacionados ao tema dos recursos hídricos, e para 
a segunda revisão do PNRH. 

Por outro lado, os fatores intervenientes que de alguma forma prejudicaram a execução das metas 
previstas são: i) a condução dos processos licitatórios nos Estados para as contratações necessárias 
para apoio à elaboração dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos do Amazonas, Maranhão e 
Rondônia, com atrasos na execução dos projetos realizados por contratos de repasse com o Fundo 
Nacional de Meio Ambiente; ii) a dotação orçamentária insuficiente para a execução dos projetos de 
revitalização de bacias hidrográficas; iii) a falta de pactuação de metas do PNRH com os Ministérios, 
órgãos gestores estaduais de recursos hídricos e colegiados do SINGREH, que dificulta o alinhamento 
de prioridades e o monitoramento de sua implementação; iv) a não internalização do PERH como 
instrumento para nortear a ação dos órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH) e Ministérios que mantêm interfaces com o SINGREH. 

O Objetivo 0663 “Instituir instrumentos de apoio técnico e institucional para promover a 
integração do Planejamento e da gestão dos recursos hídricos com a formulação e 
implementação das Políticas, Planos e Programas dos principais setores relacionados com vistas 
a assegurar os usos múltiplos de forma sustentável” é coordenado pela Agência Nacional de Águas 
e possui três metas das quais apenas a terceira é de responsabilidade da SRHU/MMA: 

i. Definir áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, em 
5 bacias hidrográficas prioritárias  

ii.  Desenvolver o detalhamento de 2 programas previstos em planos de bacia para apoiar sua 
implementação e orientar as políticas públicas relacionadas aos recursos hídricos  

iii.  Desenvolver coeficientes técnicos de uso da água para 3 setores usuários (indústria, 
irrigação e saneamento)  

Execução das Metas: 

● Análise da meta quantitativa não regionalizada: 

Meta1: Desenvolver coeficientes técnicos de uso da água para 3 setores usuários (indústria, 
irrigação e saneamento). Em 2012, foi lançada a Matriz de Coeficientes Técnicos de Uso dos 
Recursos Hídricos que possibilita estimar a captação e o consumo efetivo de água pelos setores 
usuários da indústria e agricultura irrigada, considerando os aspectos quantitativos, de regionalização 
e tecnologia empregada.  Em 2014, com o MMA em parceria com a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL) realizou no Rio de Janeiro o “Seminário Internacional de Contas 
Econômicas Ambientais da Água como subsídio para Políticas Públicas e monitoramento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” visando compartilhar a visão internacional sobre o 
assunto, o qual contou representantes da Divisão Estatística das Nações Unidas, Austrália, México, 
Colômbia e Guatemala. Já a construção de uma Matriz para o setor saneamento somente ocorrerá 
após a conclusão de estudos de estimativas que estão sendo desenvolvidos pela Agência Nacional de 
Águas. 
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O total previsto para essa meta no PPA 2012-2015 é o desenvolvimento de coeficientes técnicos de 
uso da água para 3 setores usuários. Em 2014 foram realizados 2, totalizando 66,6% da meta.  

Fatores Interveniente: 

Os fatores intervenientes que de alguma forma prejudicaram a execução desse Objetivo, associados 
à meta coordenada pela SRHU de “desenvolver coeficientes técnicos de uso da água para 3 setores 
usuários (indústria, irrigação e saneamento)”, são: i) as lacunas de informações para o setor 
saneamento, que dificultam sobretudo a elaboração da matriz; e ii) o acesso público restrito aos dados 
das matrizes para os setores indústria e irrigação devido à complexidade dos bancos de dados, que 
dificulta sua utilização no planejamento de recursos hídricos ou das políticas públicas setoriais.  

Em função das dificuldades apresentadas, a ANA está desenvolvendo de estudos de estimativa de 
demanda os quais poderão suprir a carência de informações necessárias à elaboração da matriz de 
coeficientes técnicos de uso da água para o setor saneamento. 

Em relação à questão da dificuldade de acesso e uso dos dados das matrizes para os setores de 
indústria e irrigação, entende-se ser necessário a reestruturação desse banco de dados, por meio de 
um profissional especialista em gestão de banco de dados, de modo que as informações ali contidas 
se tornem de fácil acesso e manuseio para o público em geral. 

O Objetivo 0342 “Promover a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com 
ênfase na reestruturação das cadeias produtivas, na integração das associações, cooperativas e 
redes de cooperação de catadores, na estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento 
de áreas contaminadas e na inovação tecnológica respeitando as peculiaridades regionais” está 
relacionado ao Programa temático 2067 – Resíduos Sólidos inserido no eixo de Políticas Sociais no 
Plano Plurianual 2012-2015. 

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos passa pela estruturação de instrumentos 
de planejamento, seja por meio de planos ou programas para a gestão integrada de resíduos sólidos. 
Nesse sentido, podemos observar um aumento considerável do número de municípios com planos de 
resíduos sólidos no país. Segundo pesquisa IBGE MUNIC (2013), 1.865 municípios declararam ter 
planos.  

Os governos estaduais também devem desempenhar um papel de liderança no contexto da PNRS, por 
isso, tão importante tornam-se os planos estaduais de resíduos sólidos, que foram apoiados pelo 
Governo Federal por meio da disponibilização de recursos. Em 2014, 5 estados sinalizaram a 
conclusão dos respectivos planos estaduais, quais sejam: Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. 

Os “Estudos de Regionalização de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos” são ferramentas para as 
administrações estaduais fomentarem o consorciamento municipal. Com base no apoio promovido 
pelo MMA às unidades da federação nos anos de 2007, 2008, 2009, observa-se que até 2014, 15 
estudos foram concluídos nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina e Sergipe.  

Esses estudos têm contribuído para o consorciamento de pequenos municípios, que buscam obter a 
sustentabilidade técnica e econômica da prestação dos serviços públicos, além de obterem maiores 
oportunidades no acesso a recursos da União para implantação dos sistemas de destinação final 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos. 

No estrato nacional, acerca do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observamos que o plano foi 
elaborado sob a coordenação do MMA entre 2011 e 2012, porém o Conselho Nacional de Políticas 
Agrícolas (CNPA) até então não o apreciou e, por consequência o mesmo não foi aprovado por 
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Decreto. O processo de revisão do Plano Nacional já se iniciou e conta com a participação dos 
representantes do Comitê Interministerial da PNRS e representantes da sociedade civil. 

O desempenho da logística reversa no ano 2014 ocorreu da seguinte maneira: 

• Assinatura do acordo setorial de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e luz mista geral 
no dia 27/11/2014 

• Publicação da minuta de acordo setorial de embalagens em geral no dia 15/09/14 e 
posteriormente prorrogado até20/11/2014 resultando em mais de 970 contribuições.  

As contribuições estão sendo analisadas individualmente e serão respondidas aos proponentes 
e apresentadas ao Comitê Orientador da Logística Reversa e aos proponentes para verificação 
da possibilidade de assinatura do acordo com as incorporações.  

As metas do PPA Federal 2012-2014 que integram este objetivo são:  

i. 8 Acordos Setoriais de cadeias produtivas implementados 

ii.  Elaborar 27 Planos de Resíduos Sólidos em todos os estados e no Distrito Federal 

iii.  Elevar para 20% o percentual de municípios brasileiros com reciclagem de resíduos 
sólidos implantada 

iv. Implantar Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) em 35% dos 
municípios do país  

v. 20 estados com inventário de áreas contaminadas disponibilizado 

vi. Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado 

vii.  Sistema de Informação de Resíduos Sólidos implantado 

Execução das Metas: 

Segue abaixo a análise das metas quantitativas não regionalizadas para o referido objetivo: 

Meta1: 8 Acordos Setoriais de cadeias produtivas implementados. A Lei 12.305 determina 
obrigatoriedade de estruturação e implementação de seis cadeias, sendo elas: óleos lubrificantes 
usados ou contaminados, lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, pneus e embalagens de 
agrotóxicos.  

O CORI, em sua primeira reunião, entendeu que as cadeias de pneus, pilhas e baterias, óleos 
lubrificantes usados ou contaminados, e embalagens de agrotóxicos, por já se encontrarem reguladas 
por Resolução CONAMA ou Decreto, poderiam ter sua reformatação como Acordo Setorial 
postergada em benefício da priorização das demais cadeias previstas na lei e da inclusão das cadeias 
de medicamentos, embalagens em geral e embalagens plástica de óleos lubrificantes.  

Dessa forma, a meta em questão foi definida considerando a estruturação das 5 cadeias que não 
possuem nenhum instrumento legal por Acordo Setorial, e a reformatação de outras 3 segundo esse 
instrumento. 

O processo de negociação com os diversos setores envolve não apenas as questões ambientais mas 
também questões econômicas e tributárias que o tornam complexo.  Por essa razão, até o momento 
foram firmados 2 acordos setoriais a saber, de embalagens de óleos lubrificantes (assinado em 
dezembro de 2012), e lâmpadas (assinado em novembro de 2014). 

Um terceiro Acordo Setorial – embalagens em geral, já foi levado à consulta pública, resultando em 
mais de 970 contribuições, as quais foram analisadas pontualmente, acolhendo-se aquelas 
consideradas pertinentes. 
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Como avaliação dessa meta indica que dos cinco acordo novos, 2 já foram concluídos com êxito, um 
encontra-se na fase final, e dois se encontram em negociação. Os três pré-existentes, continuam em 
andamento. Se se considerar o progresso até 31 de dezembro de 2014 ter-se-ia 50% dos novos 
acordos; se se considerar o total de 8 acordos haverá que atribuir-se um progresso provisório no caso 
dos 3 últimos acordos, que já se encontram operacionalizados, e que aguardam sua reformatação no 
modelo de Acordo Setorial. Nesse último caso, haveria que admitir o cumprimento de 50% da meta. 
S se considerar apenas os novos acordos firmados, e se mantiver a meta de 8 acordos celebradas 
(independentemente do fato de que 3 já estão sendo cumpridos) então o progresso da mesma será de 
25%. 

Meta2: Elaborar 27 Planos de Resíduos Sólidos em todos os estados e no Distrito Federal. O 
Ministério do Meio Ambiente vem promovendo apoio aos estados desde 2007 para a elaboração dos 
estudos de regionalização para a gestão integrada de resíduos sólidos. Esses estudos de regionalização 
possibilitaram aos estados sugerissem agrupamentos de municípios em arranjos intermunicipais para 
a gestão dos resíduos sólidos. 

Com as novas definições, diretrizes e exigências introduzidas pela Lei 12.305/2010, os planos de 
resíduos sólidos foram instituídos como instrumentos de planejamento para a estruturação do setor 
público na gestão dos resíduos sólidos. Desta vez, não apenas referente aos resíduos sólidos urbanos, 
mas abrangendo uma ampla variedade de resíduos sólidos, tais como: resíduos industriais, resíduos 
dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos serviços públicos de 
saneamento básico, resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos 
agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transportes, resíduos de mineração, entre outros. Além 
disso, a nova legislação, através do artigo 16, combinado com o Art.55 da Lei 12.305/2010, 
estabeleceu a elaboração dos planos de resíduos sólidos (até 02 de agosto de 2012) como condição 
para os estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 
por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 

O MMA elaborou o edital de chamamento e assinou contrato para apoio financeiro à elaboração 
desses planos.  

Foram assinados contratos com 21 estados com avanços na gestão estadual de resíduos sólidos: 
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 
Sergipe, São Paulo e Tocantins. Os estados de Maranhão e Pernambuco realizaram seus planos sem 
o apoio financeiro do MMA, embora tenham inicialmente celebrado contrato e em seguida cancelado. 
O Distrito Federal teve seu contrato assinado, porém informou que não utilizaria os recursos 
financeiros, sendo cancelado o contrato pela CEF.  

Uma vez que o entendimento desta UJ para a apuração da meta, desde 2012, tem sido “contrato 
assinado com o estado”, no caso de apoio financeiro pelo MMA, ou plano concluído no caso de planos 
realizados com recursos próprios, até o final de 2014 considera-se que, da meta estabelecida, já foi 
cumprido 78%.  

Registra-se que os planos de resíduos sólidos financiados pelo MMA foram impactados pelo 
contingenciamento dos recursos financeiros, de 2013 e 2014, o que impossibilitou a realização das 
ordens bancárias nas contas dos contratos. 

Meta 3: Elevar para 20% o percentual de municípios brasileiros com reciclagem de resíduos 
sólidos implantada. Os indicadores que expressam diretamente o progresso da reciclagem ainda não 
são medidos no âmbito do governo federal. Dados do Panorama ABRELPE 2013 permitem projetar 
uma expansão da coleta seletiva, que reconhece 3.459 (62,10%) municípios com iniciativas em coleta 
seletiva. Esse indicador entretanto não considera a cobertura dessa iniciativa dentro do município. 
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Em havendo coleta seletiva, há reciclagem do material coletado no município. Assim, a meta de 20% 
foi excedida. 

Meta 4: Implantar Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) em 35% dos 
municípios do país. Por meio de programas de apoio à elaboração de planos intermunicipais, 
metropolitanos e municipais de resíduos sólidos, e por meio de esforços próprios, aproximadamente 
33,48% dos municípios declaram ter planos de gestão integrada de resíduos sólidos, segundo pesquisa 
MUNIC IBGE 2013. Com objetivo de obter êxito no processo de apoio aos planos de resíduos sólidos 
previstos pela Lei 12.305/2010, o MMA tem ofertado curso gratuito de ensino a distância (EaD) para 
a elaboração dos planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. O público-
alvo compõe-se de técnicos e gestores de municípios com população inferior a 20.000 habitantes, 
exceto: aqueles integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridos na área de influência de 
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; 
ou cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação. Já foram disponibilizadas 
nos últimos anos cerca de 2900 vagas, sendo 2490 preenchidas em 2014. 

A previsão total para essa meta no PPA 2012-2015 foi a implantação de PGIRS em 35% dos 
municípios do país. Até 2014 a porcentagem está em 33,48%, totalizando em 96% da meta.  

Segue abaixo a análise da execução das metas qualitativas. 

Meta 1: 20 estados com inventário de áreas contaminadas disponibilizado: A Resolução 
CONAMA nº 420/2009 instituiu o Banco de Dados Nacional sobre Áreas Contaminadas (BDNAC), 
sob responsabilidade do IBAMA, com a finalidade de dar publicidade às informações sobre áreas 
contaminadas e suas principais características, a partir dos dados disponibilizados pelos órgãos e 
entidades estaduais de meio ambiente.  

Essa meta é de caráter qualitativo, por isso entende-se que a realização de inventários de áreas 
contaminadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraíba nos permite apurar a 
meta como executada.  

Meta 2: Elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos: No estrato nacional acerca do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, registra-se que o plano foi elaborado sob a coordenação do MMA, 
sendo objeto de discussão em 05 Audiências Públicas Regionais, quais sejam: Curitiba/PR, 
Recife/PE, Campo Grande/MS, São Paulo/SP e Belém/PA e duas Audiências não ordinárias - Rio de 
Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG, além da Audiência Pública Nacional, em Brasília/DF. Além das 
audiências públicas, a proposta de plano foi apreciada e aprovada por 4 Conselhos Nacionais, a seguir: 
e Meio Ambiente (Recomendação nº 15, de 9 de julho de 2012, DOU nº 132, de 10 de julho de 2012); 
das Cidades (Resolução Recomendada nº 134, de 2 de março de 2012, DOU nº 176 de 11 de setembro 
de 2012), de Recursos Hídricos (Moção nº 60, de 10 e julho de 2012, DOU nº 150, de 3 de agosto de 
2012) e de Saúde (Recomendação nº 008, de 10 de maio de 2012). A apreciação do plano pelo 
Conselho Nacional de Políticas Agrícolas (CNPA) está prevista no Decreto nº 7404/2010. Porém até 
o ano de 2014, o CNPA não o tinha apreciado porque não se reúne desde 2010 e, por consequência, 
o mesmo não pode ser aprovado por Decreto Presidencial. Mesmo diante dos obstáculos acima 
citados, o Plano Nacional foi adotado como referência estratégica à gestão de resíduos em todo o 
território nacional e vem sendo seguido. 

Meta 3: Sistema de Informação de Resíduos Sólidos implantado: O Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR) é um instrumento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, previsto no Art. 8, inciso XI da Lei 12.305/2010 e instituído por meio do Decreto 
7.404/2010. O SINIR consiste em instrumento central e crucial para a implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, sendo indispensável, por exemplo, no monitoramento dos sistemas de 
logística reversa, dos planos de resíduos sólidos municipais, estaduais e de grandes geradores e no 
acompanhamento das ações e metas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, incluindo 
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o encerramento de lixões. 

O SINIR deve ser estruturado de forma a receber informações de três diferentes cadastros de 
informações nacionais sobre resíduos sólidos, além de dois sistemas nacionais de informações e dos 
órgãos públicos responsáveis pela elaboração dos seis tipos de planos de resíduos sólidos previstos 
no art. 14 da Lei 12.305/2010. Deve ainda ser mantido conjuntamente por União, Estados, Distrito 
federal e Municípios. 

A elaboração de um sistema de tamanha complexidade consiste em um processo incremental e 
iterativo, onde os processos de concepção e de programação do sistema se retroalimentam até que se 
obtenha o resultado almejado. É neste contexto que foi firmado o Contrato Administrativo no 
002/2012, entre a SRHU/MMA e a Universidade de Brasília (UnB), por meio do Centro de Pesquisa 
em Arquitetura da Informação-CPAI, para implementação de uma Arquitetura da Informação que 
atenda às exigências legais previstas para o SINIR.  Ressalta-se que a contratação da UnB está 
amparada pela Lei de Inovação, Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. 

Em 2012, o Portal SINIR (www.sinir.gov.br) disponibilizou o módulo básico do sistema, que previa 
a integração de indicadores sobre resíduos sólidos urbanos disponíveis no Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS), por município, numa série histórica de 2002 a 2010. A partir 
do lançamento oficial do SINIR realizado em 28/12/2012, o processo de implementação do SINIR 
tem passado por várias etapas, dentre elas: 

• Deliberação no Comitê de TI sobre a criação e a implantação do SINIR; 

• Inserção na programação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); 

• Reuniões internas com o IBAMA para articulação com os Cadastros gerenciados por eles 
(CTF/CNORP/RETP); 

• Reuniões com a Secretaria de Saneamento do Ministério das Cidades para Instalação do banco 
de dados do SNIS, do Ministério das Cidades, na infraestrutura montada para atender ao 
projeto;  

• Reuniões com a CGTI, sobre a infraestrutura necessária para suportar o SINIR e acesso ao 
banco de imagens do Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

• Formatação do portal e das primeiras informações que comporão o Sistema (dados de resíduos 
sólidos urbanos, legislação, documentos, editais, saiba mais, fale conosco, etc); 

• Criação, no MPOG, do site de entrada no sistema (www.sinir.gov.br); 

• Criação, junto a ASCOM MMA, do visual do portal SINIR; 

• Criação da logomarca SINIR (ASCOM); 

• Articulação com a SLTI/MPOG para definição de requisitos funcionais e intermediação com 
o IBGE para disponibilizar seus bancos de dados afins ao tema assim como as suas pesquisas 
(PNSB; PNAD; MUNIC e etc.). 

Em 2013 um consultor visitou algumas Unidades da Federação (UF) coletando informações e 
identificando a capacidade instalada dos estados, a existência de sistemas de informações em resíduos 
e seu alinhamento com as premissas do SINIR. 

A execução das etapas de arquitetura da informação está sendo elaborada em parceria com a UnB, de 
modo que o SINIR possa ampliar seu leque de informações a serem disponibilizadas ao público em 
geral e em atendimento aos requisitos para atendimento do disposto na Lei 12.305/2010. 

As informações acerca da logística reversa estão sendo disponibilizadas no referido portal, dando 
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ampla publicidade para o controle e participação da sociedade na condução da PNRS. 

Ao final do ano de 2014, a UnB solicitou à SRHU aditivo de prazo contratual até 30/10/2016, sem 
aumento dos valores pactuados, sendo aprovado por essa Secretaria, para que sejam realizadas novas 
expansões e aperfeiçoamentos ao sistema já existente, tendo em vista o cenário atual de 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Fatores Intervenientes: 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuiu ao MMA a atividade de coordenação de sua 
implementação técnica e política. Esperava-se que essa atividade de articulação se desenvolvesse 
plenamente no âmbito dos dois comitês criados pela Lei n° 12.305/2010 e Decreto n° 7404/2010. 
Entretanto esses comitês (Comitê de Implementação da Política e o CORI) se mostraram complexos 
e múltiplos quanto ao papel exigido do Governo Federal para implementação dessa agenda 
sobrecarregando operacionalmente o DAU/SRHU. 

Adicionalmente, quanto ao aporte de recursos orçamentários, os contingenciamentos sofridos 
impactaram diretamente as seguintes atividades, a saber: (i) execução por parte dos estados e 
municípios na elaboração de seus planos de gestão de resíduos sólidos. (ii) gerenciamento de áreas 
contaminadas. A questão da restrição orçamentária será detalhada na análise situacional das ações 
orçamentárias, item 5.2.3.1. 

O Objetivo 0319 “Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma 
ambientalmente adequada, induzindo a gestão consorciada dos serviços e a inclusão 
socioeconômica de catadores de materiais recicláveis. Cooperação de catadores, na 
estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento de áreas contaminadas e na inovação 
tecnológica respeitando as peculiaridades regionais” também está relacionado ao Programa 
temático 2067 – Resíduos Sólidos inserido no eixo de Políticas Sociais no Plano Plurianual 2012-
2015. 

Os indicadores publicados pelos órgãos governamentais e por organismos de representação da 
sociedade civil apontam um acréscimo na cobertura dos serviços de manejo de resíduos sólidos 
urbanos. O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2013), publicado em agosto de 
2014, demonstra que a cobertura do serviço regular de coleta domiciliar já alcança mais de 98% da 
população urbana.  

Da mesma maneira, os dados apontam para um crescimento do número de municípios com disposição 
ambientalmente adequada de rejeito (aterro sanitário). Em 2008, segundo a Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (IBGE), 1.092 municípios dispunham corretamente seus rejeitos. Já em 2014, 
dados obtidos junto às unidades da federação apontaram para a disposição final ambientalmente 
adequada em cerca de 2,2 mil municípios, o que representa um crescimento de 101%. 

Sobre os consórcios públicos, o diagnóstico dos Resíduos Sólidos (MCID, 2013) – constatou 
igualmente um aumento substancial no número de consórcios públicos intermunicipais, no período 
2011 – 2013, o qual saltou de 81 (em 2011) para 130 (em 2012) e em 2013 alcançou a marca de 166 
consórcios, com reflexos diretos no aumento da coleta seletiva.  

Em 2013, segundo ABRELPE, pouco mais de 62% dos municípios registraram alguma iniciativa de 
coleta seletiva. Embora seja expressiva a quantidade de municípios com iniciativas de coleta seletiva, 
convém salientar que muitas vezes estas atividades resumem-se à disponibilização de pontos de 
entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, que não abrangem a totalidade do 
território ou da população do município.  

Como exposto no Relatório da Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável 
e Reutilizável (IPEA, 2013), a categoria dos catadores, além de ser fortemente heterogênea em termos 
de inserção no mundo do trabalho, constitui o elo mais vulnerável na cadeia de valor da reciclagem. 
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Nesse sentido, o projeto Cataforte e o Prêmio Cidade Pró-Catador tem contribuído para superação 
dos obstáculos para a inclusão do catador na cadeia da reciclagem, apoiando iniciativas relacionadas 
a incubação, capacitação, assistência técnica às organizações produtivas de catadores. 

Execução das Metas: 

Segue abaixo a análise situacional das metas quantitativas não regionalizadas para o referido objetivo: 

Meta 1: Apoio a 150 municípios para implantação de programas de coleta seletiva. O Ministério 
do Meio Ambiente, celebrou 96 contratos de repasse com estados, municípios e consórcios públicos 
para a elaboração dos planos estaduais de resíduos sólidos, planos intermunicipais de resíduos sólidos, 
planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, planos microrregionais de resíduos sólidos, 
planos específicos destinados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas, e planos de 
coleta seletiva. 

Entende-se que os planos de resíduos sólidos precedem os programas de coleta seletiva e são 
ferramentas preparatórias para a implementação efetiva da coleta seletiva, bem como de todo o 
sistema de gestão integrada de resíduos sólidos, incluindo a reciclagem. 

Destaca-se que tanto os planos de resíduos sólidos de âmbito estadual, quanto regional, são 
fundamentais para o sucesso das políticas de resíduos sólidos locais, pois estabelecem diretrizes para 
integração entre as variáveis que afetam direta ou indiretamente a coleta seletiva. 

Por fim, com objetivo de obter êxito no processo de apoio aos planos de resíduos sólidos previstos 
pela Lei 12.305/2010, encontra-se em fase de andamento (2014), curso de ensino a distância (EaD) 
para a elaboração dos planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. O 
público-alvo são técnicos e gestores de municípios com população inferior a 20.000 habitantes, 
exceto: aqueles integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridos na área de influência de 
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; 
ou cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação. Nos últimos anos foram 
disponibilizadas cerca de 2900 vagas para os profissionais ligados à gestão de resíduos sólidos. 

A previsão total para essa meta no PPA 2012-2015 é o apoio a 150 municípios para implantação de 
programas de coleta seletiva. Até 2014, 96 municípios celebraram contrato de repasse com o MMA 
para realização dessa meta. Se se considerar exclusivamente o apoio financeiro dado pelo o MMA, 
este número cai para64% da meta.  

Considerando-se que o Panorama da ABRELPE informa a existência de coleta seletiva em diferentes 
níveis de implantação em 3.459 municípios, e que o apoio dado pelo MMA se expressa por 
capacitação técnica de funcionários municipais, apoio a catadores, à elaboração de planos de GIRS, 
e outras ações, entende-se que a meta foi excedida. 

Meta 2: Fomento a constituição e implementação de 120 consórcios públicos com a atuação em 
resíduos sólidos. O apoio do Ministério do Meio Ambiente aos planos intermunicipais de resíduos 
sólidos tem sido ferramenta de consolidação dos arranjos intermunicipais, por meio da criação de um 
canal de diálogo, compromissos e acordos firmados no âmbito dos planos. Ou seja, a efetiva 
implementação do consórcio público é facilitada quando ocorre o desenvolvimento do plano de 
resíduos sólidos de maneira conjunta entre os municípios integrantes do consórcio. Não obstante o 
desenvolvimento dos planos intermunicipais pelos municípios, a participação dos governos estaduais 
neste processo tem proporcionado a aproximação da União, estados e municípios no diálogo 
interfederativo para a implementação da PNRS. Contudo, o apoio indireto aos consórcios se deu por 
meio de 38 contratos de repasse, que encontram-se em execução para elaboração dos planos 
intermunicipais de resíduos sólidos, planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos 
específicos destinados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. 
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O total previsto para essa meta no PPA 2012-2015 é o fomento à constituição e implementação de 
120 consórcios públicos com a atuação em resíduos sólidos. Até 2014 a quantidade de consórcios 
constituídos e operando por contrato de repasse com o MMA foi de 38, alcançando 32% da meta. 

Considerando que existem um conjunto de outras ações executadas por essa UJ, além do apoio 
financeiro, que também correspondem a fomento, tais como:  

• capacitação na elaboração dos planos de resíduos sólidos,  

• elaboração e divulgação de materiais orientativos à formação de consórcios públicos, 

• participação em fóruns de discussão sobre as soluções compartilhadas,  

• apoio aos projetos de inclusão dos catadores na cadeia da reciclagem,  

• entre outros, pode-se considerar- para fim de apuração e com base nas informações do 
SNIS/MCID (base 2013) que essa meta foi excedida já que  essas informações  apontam a 
existência de 166 consórcios públicos constituídos que atuam em gestão de resíduos sólidos. 

Fatores Intervenientes: 

Para este Objetivo, o único fator interveniente a ser considerado é a restrição orçamentária já que o 
MMA atua mediante repasses a outros órgãos que operacionalizam as atividades descritas acima. 

O Objetivo 0665 “Promover a revitalização de bacias hidrográficas por meio de ações de 
recuperação, preservação e conservação que visem o uso sustentável dos recursos naturais, a 
melhoria das condições socioambientais e à melhoria da disponibilidade de água em quantidade 
e qualidade” está relacionado ao Programa 2026 – Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos do 
PPA Federal 2012-2015. A revitalização implementada pelo Governo Federal consiste em 
promover e fortalecer um conjunto de ações integradas de recuperação e conservação de bacias 
hidrográficas, concebidas e executadas de forma articulada e participativa. 

Das metas do PPA Federal 2012-2014 que integram este objetivo, apenas a terceira é de 
responsabilidades da SRHU/MMA compartilhada com a Codevasf. Segue abaixo a análise da meta 
três no âmbito das atividades desta Unidade Jurisdicionada. 

i) Conservar e recuperar 6000 hectares de solos, matas ciliares e áreas de nascentes; 

ii)  Reduzir os níveis de poluição hídrica em bacias críticas em 28.000 Kg DBO/Dia - 
média anual; e 

iii)  Revitalizar 60 sub-bacias. 

Execução das Metas: 

Meta 3: Revitalizar 60 sub-bacias hidrográficas. Esse meta é compartilhada entre a SRHU, 
através do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas (DRB) e a Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf). 

Até o exercício de 2014 foram realizadas intervenções em 18 sub-bacias, sendo 01 na região 
Hidrográfica do Atlântico Sudeste, 04 na região Hidrográfica do Paraguai, 14 na Região 
Hidrográfica do São Francisco e 01 na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia.  

No período de 2012-2014, dentre os principais avanços alcançados pelo Objetivo em prol da 
revitalização de bacias hidrográficas, destacam-se a continuidade dos projetos prioritários do 
Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco, como projetos de manejo 
integrado de microbacias que contemplam intervenções destinadas à conservação da água e do 
solo na região do Alto São Francisco.  

No município de Luz/MG, o projeto de revitalização do Ribeirão Jorge Pequeno apresentou como 
resultados a construção de 914 barraginhas para contenção da água pluvial; terraceamento em uma 
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área de 900 hectares; readequação de 5 Km de estradas vicinais; produção e plantio de 60.000 mudas 
de essências nativas e atividades de educação ambiental.  

Em Serra da Saudade/MG, o Projeto de manejo integrado para revitalização de 07 (sete) microbacias 
à margem direita do Rio Indaiá, contemplou ações para conservação e recuperação de 40 hectares 
de matas ciliares; reflorestamento e cercamento de 20 nascentes; construção de 100 barraginhas; 
adequação de 10 Km de estradas vicinais; produção e plantio de 30.000 mudas e atividades de 
educação ambiental. 

No período apoiou-se a implementação das atividades dos Centros de Recuperação de Áreas 
Degradadas (CRAD), na região do Alto São Francisco, em parceria com a Universidade Federal 
de Lavras, do Baixo São Francisco, com a Universidade Federal de Alagoas e Submédio São 
Francisco em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que visam implantar 
e difundir modelos demonstrativos de restauração de ambientes florestais na bacia do São 
Francisco. 

Cita-se ainda no contexto da revitalização da Bacia do Rio São Francisco, a parceria com o 
Ministério Público da Bahia para a realização de Operações de Fiscalizações Preventivas 
Integradas (FPI), com vistas a promover a recuperação dessa bacia e estimular práticas que 
reparem e previnam danos ambientais. O livro contendo as operações de fiscalização com 
apresentação do diagnóstico da Bacia do São Francisco no estado da Bahia, foi lançado em 
dezembro de 2014, no seminário, sobre a conjuntura da bacia do Rio São Francisco, organizado 
pela Promotoria de Justiça do MP/BA, com a participação do Ministério do Meio Ambiente, dos 
parceiros que integram o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada, entidades da sociedade 
civil e do Comitê da Bacia do Rio São Francisco. 

Com o objetivo de desenvolver ações de revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes no 
município de Rio Branco/Acre, em 2014 foi firmado convênio entre o Ministério do Meio 
Ambiente e o município de Rio Branco, no qual prevê obras de recuperação de infraestrutura do 
Parque e atividades de educação ambiental. 

Na Região Hidrográfica do Alto Paraguai destacam-se a execução do projeto de recuperação das 
nascentes e mobilização para conservação dos recursos hídricos do Pantanal Matogrossense, em 
parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso; ações de recuperação e conservação 
ambiental na microbacia hidrográfica das nascentes do rio Aquidauana, localizada no município 
de São Gabriel do Oeste/MS, por intermédio da recuperação de 18 km de matas ciliares; o 
terraceamento de 1.200 hectares; a adequação de 6 km de estradas rurais; e a estabilização de 
processos erosivos e o plantio de 11.000 mudas de espécies florestais nativas.  

Além disso, foram concluídas ações de revitalização no perímetro urbano do município de 
Anastácio/ – MS, nas margens do rio Aquidauana, por meio do cercamento de Áreas de 
Preservação Permanente, do reflorestamento concomitantemente com ações de educação 
ambiental. Como principais resultados se destacam o isolamento de 3.000 metros de APP no 
perímetro urbano; plantio de 20.000 mudas de espécies florestais nativas; população local 
conscientizada e informada por meio da realização de reuniões e da distribuição de cartilhas 
informativas; melhoria das condições ambientais; e recuperação ambiental de 3 Km de mata ciliar 
ao longo do rio Aquidauana. 

Em 2014, foi formalizada parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul para 
apoio ao projeto “Capacitação para o desenvolvimento sustentável na bacia hidrográfica do rio 
Taquari”, com o objetivo de capacitar e envolver a população residente em 11municípios pertencentes 
à bacia hidrográfica do rio Taquari em processos que busquem novas formas de conduta voltadas à 
preservação e conservação dos recursos naturais, a partir da realização de cursos de capacitação para 
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recuperação de áreas degradadas e para implantação da rede de viveiros e seminário de apresentação 
final do projeto, envolvendo aproximadamente 300 pessoas capacitadas. 

Na Região Hidrográfica do Tocantins Araguaia permaneceu o apoio ao projeto de recuperação de 
Ipucas (fragmentos florestais naturais sazonalmente alagados) na planície do Araguaia no Estado do 
Tocantins, com o objetivo de recuperar áreas degradadas, devido atividades de expansão agrícola nos 
municípios de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, por intermédio do reflorestamento por 
meio de introdução de espécies nativas e regeneração natural, visando sua reabilitação, manejo e 
conservação. 

Com relação às ações de recuperação e controle de processos erosivos executadas pela Codevasf, 
incluídas no PAC-2 (2011-2014), foram aplicados recursos para a recuperação e Controle de 
Processos Erosivos em diversos Municípios nos estados Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 
Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Piauí, abrangidos pelas Bacias do São Francisco e do Parnaíba. 

O total previsto para essa meta no PPA 2012-2015 é a revitalização de60 sub-bacias hidrográficas. 
Em 2014 foram realizados 6 revitalizações, e até 2014 foram realizados 18, totalizando em 30% da 
meta.  

Fatores Intervenientes: 

O principal fator interveniente para alcance dos resultados desse objetivo dizem respeito aos 
contínuos contingenciamentos, os quais serão detalhados no item 5.2.3.5. 

O Objetivo 0614 “Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover 
qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional” é de responsabilidade 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), sendo a participação da 
SRHU/MMA como colaborador para o atingimento de uma meta, a saber: 

Execução das Metas: 

Meta 5: Implantar 1.200 Sistemas coletivos dessalinizadores de águas em comunidade rurais. 

Durante o exercício de 2014 foram iniciadas a implantação de 643 sistemas de dessalinização, sendo 
que a meta acumulada desde 2012 é de 913 sistemas.  

Ressalta-se que, conforme metodologia do PAD, a implantação está estruturada em três fases, 
subdivididas em etapas, motivo pelo qual a implantação dos 913 sistemas encontram-se em diferentes 
momentos. 

Fase 1 – Diagnósticos Socioambiental e Técnico: 

Etapa 1 – Caracterização Socioambiental e Técnica 

Etapa 2 – Pré-Seleção de Comunidades 

Etapa 3 – Testes de vazão 

Etapa 4 – Seleção de Comunidades 

Etapa 5 – Elaboração de projetos 

Fase 2 – Implantação e Recuperação 

Etapa 1 – Mobilização Social 

Etapa 2 – Sustentabilidade Ambiental 

Etapa 3 – Obras civis 

Etapa 4 – Equipamento de dessalinização via osmose reversa 
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Etapa 5 – Capacitação dos operadores dos equipamentos de dessalinização 

Fase 3 – Monitoramento e Manutenção Preventiva 

O total previsto para essa meta no PPA 2012-2015 é a implantação de 1.200 Sistemas coletivos 
dessalinizadores de águas em comunidade rurais. Em 2014 foram implantados 643 sistemas, e até 
2014 foram implantados 913, totalizando em 76% da meta.  

Fatores Intervenientes: 

O alcance das metas físicas em sua totalidade foi prejudicada em razão de dois principais fatores: (i) 
indisponibilidade de recursos financeiros por parte do MMA, o que gerou atrasos no cumprimento do 
cronograma físico constante nos planos de trabalho dos instrumentos, e consequentemente da 
meta;(ii ) assimetrias entre a capacidade técnica e gerencial dos convenentes. 

O Objetivo 321 “Promover transformações urbanísticas estruturais em territórios de especial 
interesse em áreas urbanas para efetivar as funções sociais da cidade e da propriedade por meio 
de projetos urbanos integrados” é coordenado pelo Ministério das Cidades e possui três metas todas 
de sua responsabilidade. 

Entretanto, em 2014, a SRHU/MMA executou atividades que contribuíram para os resultados da meta 
1.  

Execução das Metas: 

Meta 1: “Desenvolvimento de projetos de parques e áreas verdes de domínio público ou projetos 
urbanos em áreas de preservação permanente (APP) ou áreas urbanas de valor histórico 
paisagístico e cultural em municípios pertencentes aos Grupos 1 e 2 do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e em municípios que possuam áreas de expansão urbana e/ou de 
mananciais, bem como áreas de preservação permanente (APP) ameaçadas de ocupação 
irregular”. A contribuição para essa meta ocorreu através da implementação de 04 Parques Fluviais 
Urbanos na bacia do Rio São Francisco.  

A implementação está sendo desenvolvida através de parceria com a CEF por meio de seu fundo 
Socioambiental. Os Municípios beneficiados pelos Parques Fluviais Urbanos são: Pirapora e Januária 
em Minas Gerais, Petrolina em Pernambuco, e Juazeiro na Bahia.  

Fatores Interveniente: 

Como a atividade desenvolvida nesse Objetivo deu-se por meio de recursos financeiros do Fundo 
Socioambiental da CEF não houve necessidade de recursos orçamentários para execução das 
atividades apoiadas pela SRHU/MMA.  

A perspectiva para 2015 é de consolidação das iniciativas em curso, e da replicação desses projetos 
em outras importantes APPs urbanas que se encontram em situação de ameaça, sendo necessária, para 
os novos projetos a disponibilidade orçamentária. 

O Objetivo 322, “Promover a implementação de instrumentos de planejamento urbano 
municipal e interfederativo para o desenvolvimento urbano sustentável com redução de 
desigualdades sociais” também é de responsabilidade do Ministério das Cidades e possui 6 metas 
qualitativas, sendo somente uma delas que recebe contribuições da SRHU/MMA. 

Execução das Metas: 

Meta 3 “Implementar o Programa Nacional para Cidades Sustentáveis (Brasil+20)”. É 
importante mencionar que em 2014, foram realizados alguns ajustes na estratégia de atuação da 
SRHU/MMA no âmbito da agenda de gestão ambiental urbana. Optou-se por focar as iniciativas no 
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estabelecimento de prioridades específicas de aspectos ambientais que o MMA possui competência 
de atuação, e que não estavam definidas de forma objetiva no Programa Brasil+20.   

Para o atingimento dessa meta, foram desenvolvidas quatro atividades, a saber: 

i) Elaboração de documento orientador contendo um conjunto de diretrizes e indicadores 
ambientais para áreas urbanas. Esse documento deverá servir de base para que municípios 
iniciem a estruturação de estratégias de monitoramento da qualidade ambiental nos 
ambientes urbanos. Essa meta visa prover os municípios de um conjunto de ferramentas 
que permitam ao gestor definir aqueles que melhor se aplicam a tipologia de seu 
município.  

ii)  O mapeamento da cobertura vegetal e corpos d’água em 296 municípios brasileiros, de 
um total de 732 contratados, na escala de 1:25.000, com vistas a conhecer a dinâmica e 
padrão de perdas de cobertura vegetal e comprometimento dos recursos hídricos nesses 
ambientes.  

iii)  Elaboração de metodologias para integração dos instrumentos de gestão urbana, com 
proposta de manual de integração dos demais instrumentos de planejamento - Plano de 
saneamento, Planos de resíduos sólidos, Planos de recursos hídricos e Zoneamento 
Ecológico econômico, tendo como âncora o Plano Diretor. Essas novas técnicas ainda 
estão em análise pelo Ministério das Cidades e espera-se que em 2015 possamos 
disponibilizarmos para uso público, contribuindo para fazer avançar a eficiência e 
evitando a duplicação ou conflito de orientações entre os instrumentos.  

iv) Elaboração de marcos conceituais e metodológicos para mapeamento da vulnerabilidade 
ambiental em Regiões Metropolitanas. Esta iniciativa tem como objetivo consolidar uma 
atuação mais estratégica do MMA frente aos desafios ambientais nas regiões 
metropolitanas. Essa nova abordagem pretende elaborar "Cartas de Vulnerabilidade 
Ambiental de Regiões Metropolitanas", para que o MMA como órgão central da política 
de meio ambiente possa apresentar informações mais consistentes acerca das 
vulnerabilidades ambientais nas referidas RMs, propiciando a tomada de decisão mais 
qualificada por parte dos gestores públicos. Em 2014 buscou-se construir os marcos 
conceituais e metodológicos para elaboração de Termo de Referência visando a 
contratação futura dos serviços. 
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5.2.3 Ações 

 

5.2.3.1 Ações– OFSS 

O Quadro 5.2.3.1, localizado no anexo, dispõe sobre as dimensões física e financeira da execução da 
ação, considerando, inclusive, os valores executados a título de restos a pagar no decorrer do 
exercício, em razão da significância que tal dado tem atingido para demonstração dos resultados 
gerados pela gestão. 

5.2.3.2 Ações/Subtítulos – OFSS 

Não aplicável. Já que a UJ foi responsável por executar integralmente a ação, utilizando assim o 
Quadro 5.2.3.1. 

5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS 

Não se aplica, pois todas as ações foram previstas na LOA 2014. 

5.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento – OI 

Não se aplica, pois não foi consignado orçamento de investimento nos programas e ações desta UJ. 

5.2.3.5 Análise Situacional 

Ação 20VS – Formulação e Gerenciamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Execução das metas: 

À SRHU/MMA cabe, além de estudos e ações estruturantes, as ações políticas de articulação que 
visam à indução da implementação das Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 
e da Política Nacional de Recursos Hídricos. Nesse contexto, variadas medidas para implementar 
atividades previstas no Plano vêm sendo executadas, a exemplo das propostas encaminhadas ao 
Programa INTERÁGUAS e a articulação com o FNMA para apoiar à implementação de prioridades 
do PNRH, especialmente relacionadas à elaboração de Planos Estaduais de Recursos Hídricos, uma 
das metas do PPA 2012-2015, como já referido no item 5.2.2.1.  

Em relação à capacitação de pessoas para atuarem na formulação da Política, em 2014, teve lugar o 
processo de construção participativa do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás (PERH/GO), 
que envolveu oficinas de trabalho, consultas públicas e seminários com a participação dos servidores 
dos órgãos gestores estaduais, membros dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e outros 
atores locais. Para a elaboração do PERH/GO, até o momento, foram realizadas reuniões prévias de 
mobilização em 43 municípios de Goiás, envolvendo em torno de 550 pessoas, além de 18 consultas 
públicas, nas etapas de i) Diagnóstico dos Recursos Hídricos do Estado; ii) Prognóstico e Cenários 
do PERH/GO; e iii) Proposição das Diretrizes, Programas e Metas. As consultas públicas envolveram 
em torno de 850 pessoas. A construção participativa dos PERHs é um importante instrumento 
formativo sobre a situação dos recursos hídricos em Goiás e as propostas para o aperfeiçoamento da 
gestão, envolvendo a sociedade. 

No que se refere ao apoio aos Estados para a elaboração dos seus PERHs, em 2014, deu-se 
continuidade às atividades de articulação com os Estados, visando o apoio financeiro e o 
acompanhamento técnico da elaboração dos PERHs. A SRHU/MMA também está apoiando a 
elaboração da Carta de Águas Subterrâneas do Paraná, que contribui para implementação do PERH 
do Paraná.   

Quanto ao apoio ao funcionamento do CNRH, os resultados em 2014, já descritos no item 1.4 
Macroprocessos finalísticos, registra-se à publicação da 8ª Edição do Conjunto de Normas Legais; a 



78 

 

realização de 2 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária do Plenário do CNRH; a realização de 
34 reuniões das Câmaras Técnicas do CNRH; a aprovação de 10 Resoluções e 1 Moção e a realização 
de 2 importantes seminários. 

No que diz respeito à interface recursos hídricos e mudanças climáticas, destaca-se a construção do 
Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (PNA), coordenado pela Secretaria de 
Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do MMA (SMCQ/MMA), contando com a 
colaboração da Agência Nacional de Águas e da SRHU/MMA no tema recursos hídricos. Encontra-
se em fase de conclusão, em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), o 
documento de subsídios técnicos para a adaptação considerando o tema água, que está configurado 
em cinco eixos, quais sejam: i) diretrizes para a elaboração de cenários; ii) geração de conhecimento; 
iii) instrumentos de gestão de recursos hídricos; iv) governança; e v) interação com setores usuários. 
O documento servirá de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação, em especial, 
na temática dos recursos hídricos.  

O desenvolvimento das Contas Econômicas Ambientais da Água, com o objetivo de explicitar as 
demandas de água bruta pelos setores da economia, por meio de metodologia definida pela Divisão 
de Estatística das Nações Unidas, teve início com a publicação da Portaria Interministerial nº 236, de 
maio de 2012, que cria o Comitê das Contas Econômicas Ambientais da Água, envolvendo o IBGE, 
a ANA e a SRHU/MMA. Em 2014 foi realizado o Curso de Contas Nacionais aplicado às Contas 
Econômicas Ambientais com ênfase em recursos hídricos, que contou com a presença de servidores 
da Agência Nacional de Águas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério das Cidades, 
Ministério da Fazenda, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Ministério 
do Meio Ambiente e Serviço Florestal Brasileiro. Ainda em 2014 foi realizado o Seminário 
Internacional sobre Contas Econômicas Ambientais da Água, organizado pelo MMA e Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com o objetivo de compartilhamento de 
experiências internacionais no desenvolvimento das contas da água e como seus resultados podem 
subsidiar políticas públicas e monitorar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs), definidos pela ONU.  

No tema da cooperação internacional, a SRHU/MMA deu continuidade às atividades relativas à 
Coordenação Nacional do ISARM-América e do PMARCO, que conta com financiamento do 
GEF/Banco Mundial e apoio técnico e administrativo da OEA. Além disso, o MMA possui 
representação na CODIA, que reúne periodicamente representantes de países ibero-americanos para 
debater os desafios da gestão dos recursos hídricos na Ibero-América, possibilitando o intercâmbio 
de informação sobre casos bem sucedidos nesta temática. No âmbito do Programa de Formação da 
CODIA, dirigido aos técnicos e profissionais das instituições dos países membros, o MMA coordena 
os cursos: “Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas”, “Clima e Eventos Extremos” e 
“Codificação de Bacias Hidrográficas”. 

Quanto à análise dos valores orçamentários para a ação 20VS, destaca-se que foram empenhados R$ 
2.552.057,77, tendo sido pagos R$ 1.217.509,31. O restante, no valor de R$ 1.334.548,00 , passou 
por liquidação forçada (restos a pagar não processados) pois serão utilizados para pagamento do 
contrato de apoio à elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás, o qual está em 
execução conforme seu cronograma inserido no item 59. 

Fatores Intervenientes: 

O orçamento do DRH apresentou um aumento do ano de 2013 para 2014 da ordem de 118% conforme 
consta no gráfico abaixo. Esse fato deve-se à entrada em execução do programa INTERÁGUAS 
(Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial).  
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A existência do Projeto INTERÁGUAS na SRHU também colaborou para o desenvolvimento da 
capacidade técnica de seus servidores por meio de cursos e capacitações proporcionados pelo Banco 
Mundial na área de atuação desta secretaria.  

A questão do uso de fontes para pagamentos (contrapartida) do Projeto INTERÁGUAS será discutida 
no item 59. 

 

Gráfico 1– Contingenciamento orçamentário do DRH. 

Ação 20VR - Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas.  

Execução das metas: 

No exercício de 2014 esta UJ deu continuidade ao Projeto de Revitalização da Bacia Hidrográfica do 
São Francisco através de transferência de recursos aos projeto que visam implantar e difundir 
modelos demonstrativos de restauração de ambientes florestais nessa bacia. A título de exemplo cita-
se: 

(i) Projeto de Pesca no Médio São Francisco: caracterização do setor pesqueiro na cidade de 
São Francisco (MG) o qual objetiva implementar e difundir uma política de uso 
compartilhado e racional dos recursos naturais da região.  

(ii)  Projeto de custeio das atividades do Centro de Recuperação de Áreas Degradadas 
(CRAD), na região do Submédio São Francisco, em parceria com a Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

Outra atividade vinculada à ação foi a publicação do Termo de Referência e seleção das propostas, 
no contexto do Programa INTERÁGUAS, que visa contratar Serviços de Consultoria – Pessoa 
Jurídica para Elaboração a Avaliação Crítica do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco (PRSF), no Período 2004-2013, e Recomendações, Diretrizes e Proposta de Plano 
de Ação para o PRSF, de 2014 a 2023. 

A SRHU também realizou a celebração de convênio com o Município de Rio Branco, cujo objeto é 
a Revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes (emenda parlamentar) e a elaboração do Plano 
de Comunicação e Identidade Visual visando fortalecer o Programa de Educação Ambiental. 

No âmbito da Bacia do Alto Paraguai foi formalizado um Termo de Cooperação Técnica com a 
Embrapa Informática para apoio ao projeto "V Simpósio de Geotecnologias no Pantanal - 5º 
GeoPantanal". 
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Finalmente, para atendimento da ação, a SRHU formalizou uma parceria com o Instituto de Meio 
Ambiente do Mato Grosso do Sul – IMASUL para apoio ao projeto “Capacitação para o 
desenvolvimento sustentável na bacia hidrográfica do rio Taquari”, com o objetivo de capacitar e 
envolver a população residente nos municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Taquari em 
processos que busquem novas formas de conduta voltadas à preservação e conservação dos recursos 
naturais. 

Destaca-se também como resultados o acompanhamento de convênios em execução como: 

- Monitoramento do projeto de recuperação de Ipucas (fragmentos florestais naturais sazonalmente 
alagados) na planície do Araguaia no Estado do Tocantins, com o objetivo de recuperar áreas 
degradadas, decorrentes de atividades de expansão agrícola nos municípios de Formoso do Araguaia 
e Lagoa da Confusão, por intermédio do reflorestamento (introdução de espécies nativas e 
regeneração natural), visando sua reabilitação, manejo e conservação; 

- Apoio a realização de duas Etapas do Programa de Fiscalizações Preventivas Integradas - FPI, 
nos municípios de Guanambi/BA e Jacobina/BA, em parceria com o Ministério Público do Estado 
da Bahia. Nestas Operações detectou-se os danos ambientais ocorridos na região e buscou-se 
propor formas de mitigação, reparação e/ou compensação dos passivos ambientais, 
responsabilização dos degradadores e prevenção de novos danos ambientais. Com a finalização 
das atividades do Projeto de Fortalecimento da FPI, em parceria com o Ministério Público 
Estadual da Bahia, foi publicado o livro “Diagnóstico da Bacia do São Francisco” no estado da 
Bahia, com o intuito de compartilhar a experiência da FPI com Ministérios Públicos de outros 
estados, da Bacia do Rio São Francisco, no sentido de que estes incorporem a prática em suas 
atividades, promovendo maior eficiência nos trabalhos voltados à proteção do meio ambiente. 

Fatores Intervenientes: 

Aliado à execução física descrita acima, esta ação recebeu, em 2014, créditos no valor de R$ 
5.728.109,00, tendo sofrido até o final do ano contingenciamentos que representaram 94% do 
valor previsto na LOA/2014. Por consequência, foram empenhados R$ 366.578,70 , dos quais 
apenas R$ 63.620,28 chegaram a ser efetivamente pagos. O principal motivo para a baixa 
execução foi a falta de disponibilidade financeira, obrigando a inscrição dos valores restante em 
restos a pagar dado os compromissos assumidos e a importância dos projetos para a revitalização 
de bacias hidrográficas. 

Como pode ser verificado no quadro abaixo, ao longo do período de 2011 a 2014 o orçamento da 
ação 20VR sofreu contingenciamento da ordem de aproximadamente 80%, fazendo com que os 
R$ 40.000.000,00 milhões (previstos como participação orçamentária do MMA no programa de 
revitalização de bacias ficasse reduzido em aproximadamente R$ 8.000.000,00 e que os impactos 
dessa redução tem se manifestado com mais intensidade nos 2 últimos exercícios (2013 e 2014) 
como se depreende no Gráfico 2,este fato tem afetado grandemente as realizações do programa 
de revitalização de bacias. 
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Gráfico 2– Contingenciamento orçamentário do DRB sem o Programa Água Doce no exercício de 2011 a 2014. 

Ação 20W3 – Apoio à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas 

Execução das metas: 

A SRHU/MMA em 2014 priorizou atividades que pudessem subsidiar o MMA na formulação de uma 
estratégia para inserção da dimensão ambiental no planejamento urbano. Nesse contexto realizou as 
seguintes atividades: 

- Tradução e impressão da publicação que trata de estratégias da Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB) para ambientes urbanos. Essa publicação é fundamental para que estados e municípios 
elaborem e cumpram os compromissos referentes às metas nacionais para conservação da 
biodiversidade. Foram realizadas a impressão de 1000 exemplares que serão enviados para 
municípios e demais instituições que atuam no tema. 

- Implementação de serviços de consultoria pessoa física por meio do Projeto BRA/OEA/08/001, para 
desenvolver metodologias de integração do Plano Diretor Participativo com outros instrumentos de 
planejamento e gestão ambiental e territorial, bem como para elaboração de proposta de indicadores 
de qualidade ambiental urbana para avaliação de vulnerabilidades ambientais e proposta de diretrizes 
ambientais para o desenvolvimento de cidades sustentáveis no Brasil. Das sete consultorias, três 
foram canceladas pelo não atendimento ao Termo de Referência por parte dos consultores contratados 
sem que houvesse dispêndio de recursos desta UJ. No entanto, a equipe técnica da gerência de gestão 
ambiental urbana da SRHU está empenhada em elaborar esses estudos, considerando os insumos já 
existentes e os resultados das demais consultorias.  

- Para orientar a elaboração de "Cartas de Vulnerabilidade Ambiental de Regiões Metropolitanas", a 
equipe da SRHU iniciou, em janeiro de 2014, a concepção da metodologia de trabalho a ser utilizada. 
Essa metodologia dará subsídios à equipe para elaboração de Termo de Referência a fim de 
contratação de serviço de consultoria pessoa jurídica. Esse serviço deverá se expandir futuramente de 
modo a que sejam construídas Cartas de Vulnerabilidade Ambiental das RMs brasileiras. 

- Continuação do Contrato Nº 01/2012 entre a SRHU e a Fundação Universidade de Brasília (FUB) 
mediante o tratamento de imagens de satélite e uso de base georreferenciada do IBGE. Em 2014, a 
UNB focou esforços no aprimoramento da metodologia de mapeamento elaborada em 2013 que, após 
análise do MMA, demandou a realização de vários ajustes, considerando as especificidades e 
tipologias dos municípios selecionados.  Diante disso, a FUB/UNB solicitou um aditivo de prazo, até 
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junho de 2015, para finalização do trabalho. Ao final de 2014 já estava concluído e aprovado o 
mapeamento de 296 municípios dos 732 contratados. 

- Continuação da atividade referente à “Implantação de 4 (quatro) Parques Fluviais Urbanos” na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, objeto da Chamada II do Edital Nº 02/2013 do FNMA. Nesse 
período, a CEF, por meio do Fundo Socioambiental (FSA), o FNMA/MMA e a SRHU/MMA 
realizaram videoconferências com as Prefeituras Municipais de Pirapora-MG, Petrolina-PE, Juazeiro-
BA e Januária-MG. As videoconferências com os três primeiros municípios tiveram como objetivo 
ajustar os Planos de Trabalho (PT) dessas Prefeituras ao Termo de Referência do Edital, citado 
anteriormente, a fim de possibilitar o início da execução (obra) dos parques fluviais/lineares urbanos, 
já que esses municípios já haviam assinado ACF com a CAIXA. Aguarda-se a assinatura do 4º 
(quarto) e último ACF entre a Prefeitura Municipal de Januária-MG e a CAIXA. 

Ainda sobre a ação 20W3, no orçamento do exercício de 2014 foram descentralizados 1/12 avos na 
Natureza de Despesa 33903600, resultando na quantia de R$10.833,833. Destes foram liquidados 
R$10.761,80 para pagamento de diárias à colaboradores eventuais até a sanção da PLOA 2014. 

Fatores Intervenientes: 

Originalmente a meta da LOA 2014 previu o mapeamento de 100 municípios. Entretanto, 
considerando que a iniciativa de mapeamento está sendo implementada pela Fundação Universidade 
de Brasília, foi possível cobrir um número maior de municípios, superando a meta fixada para 2014, 
e atingindo 296municípios já mapeados. 

Ao final, no exercício de 2014, este Departamento recebeu R$ 1.386.311,00 de recursos 
descentralizados, montante esse muito inferior à expectativa estabelecida em suas metas. 

Conforme consta no gráfico abaixo, observa-se que a SRHU sofreu restrições orçamentárias por 
contingenciamento que acumuladas no período de 2011 a 2014 totalizaram 67% dos recursos 
previstos.  

Acresce que essas reduções orçamentárias vem se registrando desde 2011 alcançando níveis 
expressivos nos últimos dois anos, quando o MMA experimentou os contingenciamentos mais 
críticos. 

 
Gráfico 3– Contingenciamento orçamentário do DAU no exercício de 2011 a 2014. 
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Ação 8274 - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com 
Resíduos Sólidos 

Execução das metas: 

Com o finalidade de cumprir o aspecto social da Política Nacional de Resíduos Sólidos e incluir os 
catadores de materiais recicláveis, a SRHU atuou em 2014 por meio desta ação em três frentes: 
Projeto Cataforte III, Prêmio Cidade Pró-Catador e Apoio à Reciclagem na Copa do Mundo Fifa 2014 
com a Inclusão de Catadores. 

A edição 2014 do Projeto Cataforte III teve como objetivo geral o apoio a estruturação de redes 
solidárias de empreendimentos de catadores de materiais recicláveis de modo a possibilitar avanços 
na cadeia de valor e inserção desse grupo no mercado da reciclagem. Ações de formação, assistência 
técnica, mobilização, estruturação física das redes de empreendimentos solidários e desenvolvimento 
de Planos de Negócios foram as formas de apoio oferecidas pelo Governo Federal, que lançou o 
EDITAL 2014/013, por meio da Fundação Banco do Brasil.  

Em 2014 foram selecionadas quatro iniciativas de municípios que se destacam no desenvolvimento 
de políticas públicas junto aos catadores. Essa seleção foi coordenada pela Secretaria-Geral da 
Presidência. Os vencedores foram os municípios de Brazópolis (MG) na categoria A; Manhumirim 
(MG) na categoria B, Santa Cruz do Sul (RS) na categoria C e Londrina (PR) na categoria D no 
tocante à reciclagem com a inclusão de catadores.  

Além disso em 2014, o Ministério do Meio Ambiente participou do projeto de apoio à reciclagem 
com a inclusão de catadores no âmbito da Copa do Mundo FIFA 2014, que será detalhado no tópico 
5.3 a seguir. 

Em termos de gastos orçamentários da ação, a SRHU/MMA realizou a descentralização de crédito de 
recursos no montante de R$ 1.000.000,00 para a Secretaria Nacional de Economia Solidária do 
Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES/MTE), amparada pelo Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado entre esses órgãos no ano de 2013, Projeto Cataforte III, segunda parcela. No entanto, a 
SENAES/MTE não concretizou projetos com esses recursos e realizou a devolução do crédito ao 
MMA em dezembro de 2014. 

Sobre os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, os mesmos foram liquidados em sua 
totalidade, no valor de R$ 100.000,00 , referentes a primeira parcela do Projeto Cataforte III, a qual 
foi aprovada tecnicamente. 

Fatores Intervenientes: 

Prevista para ter lugar mediante destaque ao MTE. Entretanto, em função da não execução 
orçamentária por parte daquele órgão no apoio aos catadores de materiais recicláveis, a meta não foi 
alcançada.  

Ação 20MG - Elaboração e Implementação de Planos, Projetos, Obras e Equipamentos para a 
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos 

Essa ação tem historicamente se destinada a apoiar os planos de resíduos sólidos; a logística reversa; 
os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos e a incentivara criação e o 
desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis. 

Execução das metas: 

No ano de 2014, a SRHU se dedicou a acompanhar os 96 contratos de repasse celebrados com estados, 
municípios e consórcios públicos para a elaboração dos planos estaduais de resíduos sólidos, planos 
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intermunicipais de resíduos sólidos, planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, planos 
microrregionais de resíduos sólidos, planos específicos destinados às regiões metropolitanas ou às 
aglomerações urbanas, e planos de coleta seletiva. 

Os 96 contratos de repasse foram celebrados nos anos de 2011 e 2012 no contexto de preparação dos 
estados e municípios para adequação aos artigos 16 e 18 da Lei 12.305/2010. Esses entes federados 
possuem dificuldades das mais variadas para a conclusão dos contratos no cronograma pactuado, 
conforme relata a instituição Mandatária (Caixa Econômica Federal). Dentre as principais 
dificuldades menciona-se problemas na realização dos procedimentos licitatórios; contingenciamento 
de recursos por parte do Governo Federal, estados e municípios, sendo esses dois últimos em relação 
a contrapartida e; escassez de mão de obra qualificada para atuar como executores na execução dos 
Planos de Resíduos Sólidos. 

Com objetivo de obter êxito no processo de apoio aos planos de resíduos sólidos previstos pela 
legislação, o MMA tem ofertado curso gratuito de ensino a distância (EaD) para a elaboração dos 
planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. A plataforma utilizada é o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA, http://ava.mma.gov.br) de responsabilidade do 
Departamento de Educação Ambiental – DEA / SAIC MMA. 

O curso tem foco nos Objetivos, Programas, Ações, Indicadores e Metas, da Lei nº 12.305/2010 e do 
Decreto nº 7.404/2010.O público-alvo são técnicos e gestores de municípios com população inferior 
a 20.000 habitantes, exceto: aqueles integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridos na 
área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional; ou cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação. Já 
foram disponibilizadas nos últimos anos cerca de 2900 vagas, sendo 2490 vagas preenchidas somente 
em 2014, durante dois momentos: março e novembro. 

Como medida para honrar os compromissos assumidos com o Projeto Cataforte III, segunda parcela, 
a SRHU/MMA realizou a descentralização de crédito de recursos no montante de R$ 500.000,00 para 
a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES/MTE), 
amparada pelo Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre esses órgãos no ano de 2013. No 
entanto, a SENAES/MTE não apoiou projetos com esses recursos e realizou a devolução do crédito 
ao MMA em dezembro de 2014. 

Em relação ao exercício de 2013, os restos a pagar inscritos foram liquidados em sua totalidade, no 
valor de R$ 1.400.000,00 , referentes a primeira parcela do Projeto Cataforte III o qual foi aprovado 
tecnicamente. 

Fatores Intervenientes: 

Os sucessivos contingenciamentos orçamentários que incidiram sobre a SRHU nos últimos anos 
impactaram enormemente a capacidade de efetuar os repasses de recursos à Caixa Econômica 
Federal. A análise pormenorizada do contingenciamento sofrido pode ser verificada no Gráfico 3. 

Ação 20W5 - Apoio a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e 
Perigosos 

Execução das metas: 

No âmbito do projeto para implementação do Sistema de Registro de Emissões e Transferência de 
Poluentes (RETP) no Brasil, em 2014 foi realizado um programa de capacitação o qual 1543 
profissionais tiveram oportunidade de receber orientação para preenchimento do RETP e 437 
representantes das grandes e médias indústrias brasileiras concluíram o treinamento no RETP. 
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Representantes de grandes e médias indústrias que operam no Brasil fizeram o treinamento ao longo 
dos meses em que o curso foi oferecido. Como exemplo das indústrias capacitadas podemos citar: 
3M do Brasil, Multiquímica Produtos Químicos, General Motors, Pirelli, DuPont Brasil, Petrobrás 
Distribuidora, Vale. S.A, Golden Química Brasil, Cristal Pigmentos, Master Agroindustrial, Ipiranga 
Produtos, Holcim Brasil S.A, Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos, Renault do Brasil, 
Sony Plásticos da Amazônia, Duraflora S.A., BASF, ITW ChemicalProducts LTDA., Mineração 
Usiminas, Coca-Cola, Chocolates Garoto, Votorantim Cimentos Friboi, Nestlé, Honda, Indaiá, 
Sabesp, Embraer, Mercedes Benz, Delphi Automotive Systems do Brasil, Oswaldo Cruz Química do 
Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, Cimento Cauê, Galvanisa, Vulkan do Brasil Ltda, Duratex 
S.A., Duratex S.A., Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda., Mendes Júnior Trading e Engenharia 
S/A, Companhia Docas do Estado de São Paulo, Schweitzer Mauduit do Brasil Industria e Comércio 
de Papel Ltda, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Toyota do Brasil, e Monsanto do Brasil, somente 
para citar algumas das indústrias. 

Além disso, a SRHU trabalhou na implementação da logística reversa que está sob responsabilidade 
da indústria e, por isso, não necessitou de recursos governamentais nesse ano. A logística reversa tem 
o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos, alguns deles perigosos, que são atualmente destinados 
a aterros. O governo optou pelo acordo setorial como instrumento regulamentador preferencial, pois 
promove o debate visando à obtenção de um instrumento mais democrático e coerente que estabeleça 
as obrigações para fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores de produtos sujeitos a 
logística. Por meio dos Acordos Setoriais deverão ser previstas metas para coleta e formas de 
operacionalização para que os produtos descartados possam retornar aos fabricantes para que possam 
ter a destinação final ambientalmente adequada. 

A PNRS instituiu o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
obrigando os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a implementação e operacionalização de sistema de logística reversa. 
Definiu a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado, por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

O papel do consumidor nesse processo é o de efetuar a devolução de seus produtos e embalagens aos 
comerciantes ou distribuidores após o uso. Aos comerciantes e distribuidores compete efetuar a 
devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos. 
Por sua vez, os fabricantes e os importadores deverão dar destinação ambientalmente adequada aos 
produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição 
final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do SISNAMA e, se 
houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

O Decreto nº 7.404/10, que regulamentou a PNRS, criou o CORI, composto por 5 ministérios. 

Ao longo de 2014 foram realizadas intensas negociações com o setor empresarial para a construção 
e assinatura de acordos setoriais para a implementação e operacionalização de sistemas de logística 
reversa para as cadeias de:  

• Lâmpadas mercuriais de luz mista e de vapor de sódio; 

• Embalagens em geral; 

• Eletroeletrônicos e seus componentes; 

• Medicamentos. 
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Durante a consulta pública da proposta de acordo setorial de embalagens em geral foram recebidas 
mais de 900 contribuições, com sugestões ou recomendações que serão submetidas a um processo de 
análise e validação jurídica pela CONJUR e posteriormente apreciadas pelo CORI. Já a consulta 
pública da proposta de acordo setorial de lâmpadas recebeu por volta de 360 contribuições. O acordo 
setorial desta cadeia foi aprovado pelo CORI e assinado pelo Ministério do Meio Ambiente e o setor 
empresarial em novembro de 2014. 

O Comitê Orientador se reuniu 3 vezes ao longo de 2014, aprovando, com a consequente publicação 
pelo MMA, 2 deliberações, dentre as quais citamos: 

• Deliberação nº 09/2014: Estabelece a meta quantitativa do sistema de logística reversa de 
embalagens em geral de que trata item 5.7 o edital de chamamento 02/2012. 

• Deliberação nº 10/2014: Estabelece medidas para a simplificação dos procedimentos de 
manuseio, armazenamento seguro e transporte primário de produtos e embalagens 
descartados em locais de entrega integrantes de sistemas de logística reversa. 

Em geral, as negociações da logística reversa foram intensas e perduraram por mais de um ano. As 
principais dificuldades encontradas foram: unificação dos fabricantes e comerciantes, definição de 
suas responsabilidades e repartição dos custos de implementação dos sistemas. Todas as cadeias 
apresentaram condicionantes ao governo para assinatura dos acordos, que tiveram que ser eliminadas 
ou negociadas com cada proponente.  

As principais atividades realizadas foram: 

I - Logística Reversa de Embalagens em Geral: 

O edital de chamamento foi publicado em 05/07/2012 contendo um prazo de 180 dias para o 
recebimento de propostas de acordo setorial. Em janeiro de 2013 o MMA recebeu 4 propostas de 
acordo setorial. 

• Coalisão, reunindo vários tipos de embalagens e envasadores, 

• Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (ABIVIDRO), para 
embalagens de vidros, 

• PROLATAS, específica para embalagens de latas e 

• Proposta por recicladores de PET, que por não ter participação de fabricantes, 
comerciantes ou importadores foi desclassificada. 

Nos anos de 2013 e 2014 foram realizadas várias reuniões de negociação com os proponentes e com 
as entidades municipalistas para ajustes nas propostas e tentativa de incorporação dos municípios na 
proposta de acordo. 

Como desafios para a implementação da logística reversa nesta cadeia específica, podemos citar: (i) 
a necessidade de integração entre estados, municípios e iniciativa privada com vistas a concretizar o 
Acordo Setorial; (ii) a efetivação de parcerias para viabilizar a participação dos catadores de materiais 
recicláveis com vistas a sua inclusão social como preconiza a PNRS; e (iii) a organização de um 
sistema capaz de abranger os vários tipos de materiais utilizados nas embalagens agregando toda a 
diversidade dos setores envolvidos. 

Em 21 de maio de 2014, a Coalizão apresentou uma proposta que, após ser analisada pela área técnica, 
foi encaminhada ao CORI para apreciação. Com a aprovação pelo Comitê Orientador, o texto do 
acordo setorial foi validado pela Consultoria Jurídica do MMA e, posteriormente, levado à consulta 
pública. 
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A portaria com o aviso de consulta pública foi publicada em 08/09/2014 e a data para o início do 
envio das contribuições foi 15/09/2014. Inicialmente, a proposta ficaria disponível no sítio do governo 
eletrônico para contribuições durante 30 dias. No entanto, algumas solicitações de extensão de prazo 
por parte de estados, municípios e entidades privadas adiaram a consulta em 30 dias, com término em 
20/11/2014. A consulta pública de embalagens em geral recebeu aproximadamente 1.000 
contribuições dos mais diversos setores da sociedade que estão em processo de análise para posterior 
construção do texto final. 

II -  Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes e de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista: 

Ao longo de 2014 as negociações foram finalizadas e o texto foi submetido, após aprovação pelo 
CORI, à consulta pública. Foram recebidas cerca de 400 contribuições e após as devidas análises 
técnica e jurídica o texto final foi aprovado e assinado em 27/11/2014. 

III -  Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos: 

As entidades do setor empresarial conseguiram se unir e apresentar uma única proposta de acordo 
setorial. No entanto, o setor apresentou seis condicionantes ao governo em diversas esferas de 
competência que ultrapassam a esfera ambiental, e que ainda não foram solucionadas. Essas 
condicionantes foram levadas ao Comitê Orientador da Logística para que cada Ministério se 
pronunciasse sobre o problema relacionado à sua competência. Entre elas estão: 

1. Participação pecuniária do consumidor, para custeio da logística reversa, destacada do 
preço do produto e isenta de tributação; 

2. Envolvimento vinculante de todos os atores do ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos 
não signatários do acordo setorial; 

3. Reconhecimento da não periculosidade dos produtos eletroeletrônicos pós-consumo, 
enquanto não houver alteração das suas características físico-químicas; 

4. Criação de documento auto declaratório de transporte com validade em território nacional, 
de forma a documentar a natureza e origem da carga, dispensando quaisquer outros 
documentos de movimentação; 

5. Reconhecimento de que o descarte de eletroeletrônicos no sistema de logística reversa 
implica na perda da propriedade; e 

6. Criação de Entidade(s) Gestora(s) com sistema de governança. 

A área técnica do MMA ao analisar o documento apresentado concluiu que a maioria dos pontos ali 
indicados são referentes a assuntos que extrapolam sua competência para sua resolução, tais como 
questões fiscais e tributárias, relações de consumo, transporte, etc. 

Em janeiro de 2014 as entidades proponentes, em atendimento à solicitação feita pelo MMA, 
apresentaram uma única proposta de acordo setorial tendo como premissa o atendimento, pelo 
governo, dos seis pontos apresentados, persistindo, assim, pendências com relação a estes pontos. 
Além disso tal proposta apresenta-se incompleta, não atendendo plenamente o edital. Além dos 6 
pontos citados, destacamos os seguintes problemas na proposta: 

• Documento incompleto – não foram apresentados os anexos; 

• Falta de definição do escopo de equipamentos eletroeletrônicos abrangidos pelo acordo 
setorial (lista de produtos), bem como o estabelecimento de restrições excessivas de seu 
objeto; 
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• Ausência dos cronogramas de implementação; 

• Falta de compromisso com as metas quantitativas e geográficas. 

• Falta de um sistema informatizado de controle do sistema de logística reversa. 

Em dezembro de 2014 foi realizada reunião com o setor na qual foram debatidos esses pontos e 
propostos alguns encaminhamentos que deverão ser enfrentados em 2015. 

IV -  Logística Reversa de Medicamentos: 

No final de 2013 foi publicado o edital de chamamento para recebimento de propostas de acordo para 
a logística de medicamentos, estabelecendo prazo de 120 dias. Em 2014, o setor solicitou a 
prorrogação deste prazo por 90 dias, e após análise do CORI foram concedidos 60 dias. O prazo se 
encerrou em 06/04/2014. 

 O MMA recebeu, no prazo estabelecido na prorrogação do edital, as seguintes propostas: (i) proposta 
dos representantes da indústria farmacêuticas representadas pelas seguintes entidades: 
SINDUSFARMA, ABIMIP, ALANAC, FARMABRASIL, INTERFARMA, PRÓGENÉRICOS, 
SINDICIS, SINDIFARGO, e SINDUSFARQ, e (ii) proposta dos representantes do comércio 
farmacêutico representados pelas seguintes entidades: ABRAFARMA, ABCFARMA, ABRAS E 
CNC; e (iii) proposta dos representantes dos distribuidores de medicamentos representados pela 
ABAFARMA e ABRADILAN. 

 Após análise, a área técnica do Departamento não as considerou aptas para aprovação. Sendo assim, 
em outubro de 2014 foi realizada reunião com o setor para tentar avançar nas negociações. O setor 
solicitou um relatório contendo as análises das propostas para tentar unificá-las. 

Fatores Intervenientes: 

Essa ação sofreu contingenciamento e por isso não houve gasto e apoio a novos projetos para 
elaboração do inventário de áreas contaminadas. Apenas a realização do pagamento da última parcela 
da contratação da empresa Intertox para finalização das capacitações dos declarantes do sistema, o 
qual ocorreu mediante liquidação de restos a pagar de 2013 no valor de R$ 378.210,14 . 

Ação 20W6 - Gestão da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Execução das metas: 

Essa ação teve os recursos orçamentários destinados a custear no ano de 2014 o Projeto Sistema de 
Informação de Resíduos Sólidos (SINIR), o pagamento das tarifas pela prestação de serviços da Caixa 
Econômica Federal na realização dos serviços de celebração e acompanhamento dos contratos de 
repasse para desenvolvimento dos planos de resíduos sólidos e ainda, na complementação de recursos 
para aqueles contratos celebrados com valores de empenho insuficientes para executar todo o Plano.   

Nessa ação foram empenhados R$ 1.219.690,51 tendo sido liquidados R$ 729.127,00 referentes à 
complementação dos recursos destinados à elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de 
Tocantins, além de pagamento de tarifas à CEF. 

O valor de R$973.049,00 proveniente da ação 20W6, inscrito em restos a pagar em 2014 pela CEF 
(UG: 440107), corresponde ao contrato de repasse n.º 796071/2013, referente ao CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA-CIVAP, composta por 24 (vinte e quatro) 
municípios do Estado de São Paulo. Em razão de 4 (quatro) destes municípios estarem com restrição 
no CAUC, são eles (Campos Novos Paulista, Echaporã, Pedrinhas Paulistas e Tarumã), não foi 
celebrado o contrato de repasse em questão, sendo cancelado pela CEF, pois os municípios não 
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regularizaram sua situação no CAUC no prazo estipulado para assinatura do contrato de repasse, que 
se deu em meados de janeiro de 2014.  

Fatores Intervenientes: 

Como já dito, o projeto SINIR sofreu um processo de reestruturação no ano de 2014, não sendo 
sustentados os empenhos assegurados para o Contrato 002/2012 celebrado com a FUB. Dessa forma, 
nenhum empenho e nenhum pagamento foi realizado à essa instituição no ano de 2014. No entanto, 
uma nova proposta de funcionamento para o SINIR foi pactuada e o Contrato foi dilatado até outubro 
de 2016, sem custos adicionais. 

Ação 8695 - Dessalinização de Água - Água Doce - Plano Brasil sem Miséria 

Execução das metas: 

Os recursos previstos na LOA 2014 para essa ação, visam apoiar a implementação do Programa Água 
Doce, cujo objeto é estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para 
o consumo humano por meio do aproveitamento sustentável de águas subterrâneas, incorporando 
cuidados técnicos, ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização, prioritariamente em 
comunidades rurais difusas do semiárido brasileiro.  

Para tanto foram formalizados, no âmbito do PPA 2012 – 2015, 9 convênios com os estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
Os convênios estão estruturados em três fases subdivididas em etapas. 

A primeira fase compreende a realização de diagnósticos por comunidade, a segunda fase a 
implantação ou recuperação de sistemas de dessalinização e a terceira fase o monitoramento e 
manutenção preventiva dos sistemas de dessalinização. 

O diagnóstico tem por objetivo caracterizar as condições socioambientais e obter informações 
referentes aos sistemas de abastecimento de água nas comunidades rurais do Semiárido piauiense. 
Serão considerados os aspectos sociais, ambientais e técnicos envolvidos na implantação, 
recuperação e gestão de sistemas coletivos de abastecimento de água. Esta etapa é fundamental para 
a determinação do marco zero e para a definição da alternativa de abastecimento mais adequada para 
cada comunidade. 

Fase 1 – Etapa 1 – Caracterização Socioambiental e Técnica 

A primeira etapa do diagnóstico visa a caracterizar as comunidades quanto às condições 
socioambientais e técnicas referentes à implantação, recuperação e gestão de sistemas coletivos de 
abastecimento e por meio de aplicação de questionário, coleta e análise de água, registro fotográfico 
e georreferenciamento, sendo que o produto esperado é um relatório final por comunidades que 
consolide todas as informações obtidas e que indique a alternativa de abastecimento de água mais 
adequada para a comunidade. 

Fase 1 – Etapa 2 – Pré-Seleção de Comunidades 

A segunda etapa iniciará após o envio dos produtos exigidos na primeira etapa e se compõe da lista 
de comunidades nas quais serão realizados os testes de vazão dos poços de água, com ordem de 
priorização. 
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Fase 1 – Etapa 3 – Testes de vazão 

São realizados testes de vazão nos poços das comunidades indicadas na segunda etapa pelo Núcleo 
Estadual do PAD. Os testes serão realizados seguindo ordem de priorização. 

Fase 1 – Etapa 4 – Seleção de Comunidades 

A quarta etapa iniciará após o envio dos produtos exigidos na terceira etapa, compondo-se da lista 
das comunidades nas quais deverá ser realizada a quinta etapa do diagnóstico. 

Fase 1 – Etapa 5 – Elaboração de projetos 

A quinta etapa consiste no aprofundamento da caracterização, na elaboração de projetos de 
recuperação/implantação de sistemas de dessalinização para as comunidades selecionadas na quarta 
fase do diagnóstico.  

Fase 2: Implantação e Recuperação 

A segunda fase está subdividida em cinco etapas, e tem por objetivo a execução das ações previstas 
pelos componentes mobilização social e sustentabilidade ambiental, as obras civis para implantação 
e/ou recuperação dos sistemas de dessalinização, o fornecimento e a instalação de dessalinizadores, 
e a capacitação dos operadores dos dessalinizadores nas comunidades selecionadas na fase do 
diagnóstico (Fase 1). 

Fase 2 – Etapa 1 – Mobilização Social 

a) São atividades desta etapa as visitas técnicas às comunidades para apresentação, discussão e 
aprovação dos Acordos de Gestão. 

b) Produtos: Acordo de Gestão, aprovado e assinado pela comunidade, e registros das reuniões 
realizadas por meio de ata assinada por representante da comunidade, lista de presença e registro 
fotográfico datado. 

c) Descrição: As ações do componente Mobilização Social do Programa Água Doce visam contribuir 
para o estabelecimento de bases sólidas de cooperação e participação social na gestão de sistemas de 
dessalinização e colaborar no processo de definição de acordos de gestão que garantirão o 
funcionamento a longo prazo dos sistemas de dessalinização. Além disso suas ações buscam mediar 
a interlocução, as negociações e os conflitos de interesses entre os diferentes atores envolvidos no 
processo de implementação e gestão desses sistemas. 

Fase 2 – Etapa 2 – Sustentabilidade Ambiental 

a) São atividades desta etapa as visitas técnicas às comunidades para coletar informações sobre fatores 
socioambientais críticos que possam influenciar na gestão do sistema e realização de Oficinas com 
os moradores sobre qualidade da água e suas implicações na saúde pública. 

b) Produtos: Relatório da primeira visita e registro da realização das Oficinas por meio de ata assinada 
por representante da comunidade, lista de presença e registro fotográfico datado. 

c) Descrição: As atividades do componente Sustentabilidade Ambiental objetivam identificar, fatores 
críticos e situações de risco da comunidade em relação à sua estrutura e características 
socioambientais que possam comprometer a sustentabilidade da gestão dos sistemas, buscando 
garantir a qualidade da água fornecida e sensibilizar a população beneficiada sobre os cuidados 
necessários no transporte e armazenamento, de forma a reduzir as chances de contaminação da água. 
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Fase 2 – Etapa 3 – Obras civis  

a) São atividades desta etapa a implantação e/ou recuperação de sistemas de dessalinização. 

b) Produto: sistemas de dessalinização entregues, contendo poço recuperado, abrigo do 
dessalinizador, chafariz, adutora, tanques de contenção do concentrado, bases e reservatórios de fibra 
de vidro para água bruta, permeado e concentrado, bebedouro para dessedentação animal, cercas de 
proteção dos tanques e do sistema conforme especificado neste TDR. 

c) Descrição: as ações de obras civis envolvem: recuperação do poço profundo existente; construção 
ou recuperação do abrigo do dessalinizador; construção ou recuperação do chafariz; construção de 
adutora de água bruta do poço ao sistema; construção dos tanques de contenção do concentrado; 
construção da cerca com tela para proteção dos tanques; construção de cerca de proteção do sistema; 
construção das bases de sustentação dos reservatórios de água potável, concentrado e de água bruta; 
e fornecimento e instalação de reservatórios de fibra de vidro, com capacidade para 5.000 litros, para 
água potável, concentrado e água bruta. 

Fase 2 – Etapa 4 – Equipamento de dessalinização via osmose reversa 

a) São atividades desta etapa o fornecimento, transporte, instalação e teste de funcionamento de 
equipamentos de dessalinização via osmose reversa. 

b) Produto: equipamentos de dessalinização via osmose reversa. 

c) Descrição: o equipamento de Osmose Reversa será composto de um 01 (um) SKID completo, com 
bomba de alta pressão e baterias de permeadores de Osmose Reversa, filtros-cartucho, sistemas de 
dosagem de químicos e sistemas de limpeza química dentro do SKID; bateria de permeadores 
formado pelos vasos de pressão construídos.  

Fase 2 – Etapa 5 – Capacitação dos operadores dos equipamentos de dessalinização 

a) São atividades desta etapa os serviços técnicos de capacitação dos operadores dos dessalinizadores 
em todas as comunidades. 

b) Produtos: Capacitação dos operadores em todas as comunidades atendidas pelo Programa. 

c) Descrição: Capacitação dos operadores para operação dos equipamentos de dessalinização 
instalados de todas as unidades implantadas. O treinamento deverá ser realizado após a entrega e teste 
de funcionamento dos dessalinizadores.  

Fase 3: Monitoramento e Manutenção Preventiva 

a) São atividades desta etapa as visitas técnicas em cada comunidade para realização das atividades 
de manutenção, coleta dos dados das variáveis de medidas dos dessalinizadores, de águas das 
correntes de alimentação, permeado e concentrado. 

b) Produto: Relatório técnico de cada dessalinizador aprovado. 

c) Descrição: na Fase 3 será realizada a manutenção dos equipamentos de dessalinização implantados 
na Fase 2, com realização de 04 (quatro) visitas por ano, sendo 1 (uma) a cada três meses em cada 
comunidade contemplada, pelo período de 01 (um) ano, com realização das atividades de manutenção 
previstas na metodologia do PAD e especificações técnicas.  

Em 2014 foram formalizados 09 Termos Aditivos aos convênios vigentes para alocação de recursos 
do exercício de 2014 visando cumprir o cronograma de desembolso dos Planos de Trabalho, partes 
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integrantes dos Termos de Convênios. Desse total mencionado, cinco deles (Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Sergipe) também tiveram como objeto a ampliação de metas e/ou valor, 
visando ampliar o número de pessoas atendidas com água de qualidade para consumo humano no 
semiárido brasileiro, principalmente frente à atual situação de seca que assola a Região. 

Quanto à execução dos objetos dos convênios firmados no âmbito do PAD, foram diagnosticadas, 
até 2014, 2.947 comunidades em 232 municípios do Semiárido brasileiro, sendo: 303 comunidades 
em Alagoas, 391 comunidades na Paraíba, 248 comunidades no Rio Grande do Norte, 75 
comunidades em Sergipe, 666 comunidades no Ceará, 1174 comunidades na Bahia e 90 comunidades 
no Piauí. 

 Segue abaixo breve descrição das atividades realizadas em 2014:  

- Iniciada no mês de outubro a fase de implantação, recuperação, manutenção e monitoramento dos 
sistemas de dessalinização no estado do Rio Grande do Norte, com a recuperação de um sistema em 
São José do Seridó/RN e implantação de um sistema em João Câmara/RN; 

- Iniciada no mês de novembro a fase de implantação, recuperação, manutenção e monitoramento 
dos sistemas de dessalinização no estado da Paraíba, com início das obras de recuperação de sistemas 
em Serra Branca/PB e Parari/PB; 

- Concluídos até o final de 2014, 533 projetos executivos dos sistemas de dessalinização a serem 
implantados a partir de 2015, sendo 222 projetos no Ceará, 150 projetos na Bahia, 68 projetos no 
Rio Grande do Norte e 93 projetos na Paraíba. 

Quanto às ações voltadas para o acompanhamento técnico e fiscalização da execução das ações do 
Programa Água Doce foram realizadas as seguintes atividades: 

- Reunião de acompanhamento e vistoria do objeto do Convênio Siconv nº 761859/2011 em João 
Pessoa na Paraíba, realizada entre os dias 20 e 24 de janeiro; 

- Reuniões técnicas com a Coordenação Estadual do PAD em Pernambuco, com reuniões realizadas 
na sede da SARA/PE, DNOCS/PE, representação do MI em Recife e SEINFRA/PE, realizadas entre 
os dias 11 e 14 de fevereiro; 

- Reunião de articulação com o Chefe Geral da Embrapa Semiárido em Petrolina, no dia 14 de 
fevereiro para fortalecimento da parceria entre a Embrapa e o MMA; 

- Reunião entre a Coordenação Nacional do PAD e a Coordenação Estadual do PAD/Bahia para tratar 
da execução do Convênio Siconv nº 769428/2012, realizada entre os dias 20 e 21 de fevereiro em 
Brasília; 

- Reunião técnica de acompanhamento e vistoria do objeto dos Convênios Siconv nº 707417/2009 e 
759061/2011 no estado de Alagoas, realizada entre os dias 24 e 28 de fevereiro; 

- Reunião técnica de acompanhamento e vistoria do objeto do Convênio Siconv nº 778434/2012 no 
estado do Piauí, realizada entre os dias 12 e 14 de março; 

- Reunião técnica de acompanhamento do Convênio Siconv nº 761617/2011, PAD/Sergipe, realizada 
entre os dias 24 e 25 de março em Brasília; 

- Primeira reunião anual dos Coordenadores Estaduais do PAD e Secretários Estaduais, cuja pauta foi 
a execução dos convênios e sistema de informações, realizada no dia 14 de abril em Maceió/AL; 

- Ato de entrega de sistemas de dessalinização implantados no estado de Alagoas por meio do PAD, 
na Comunidade Timbaúba, município de Cacimbinhas/AL, realizado no dia 15 de abril, com a 
presença da Excelentíssima Ministra de Estado do Meio Ambiente; 
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- Reunião de acompanhamento e vistoria do objeto dos Convênios Siconv nº 707417/2009 e 
759061/2011, em Maceió/AL, realizada no dia 16 de abril; 

- Oficina de capacitação para a segunda fase de execução do objeto do convênio Siconv nº 
761669/2011 (implantação dos sistemas) – PAD/RN, realizada entre os dias 7 e 9 de maio. No mesmo 
período foi realizada a reunião de acompanhamento e vistoria do objeto do convênio PAD/RN. 
Participação no Encontro Estadual do Programa Água Doce do Rio Grande do Norte; 

- Reunião entre a Coordenação Nacional do PAD e a Coordenação Estadual do PAD/Bahia para tratar 
da execução do Convênio Siconv nº 769428/2012, Realizada no dia 22 de maio em Brasília; 

- Reunião da Coordenação Nacional do PAD com a Coordenação Estadual do PAD/Paraíba, cuja 
pauta foi a execução do Convênio Siconv nº 761859/2011, Realizada no dia 29 de maio em Brasília; 

- Reunião da Coordenação Nacional do PAD com a Coordenação Estadual do PAD/Alagoas para 
tratar da execução dos convênios e acompanhamento das atividades de mobilização social - 
fechamento dos acordos de gestão dos 24 sistemas de dessalinização implantados no Estado de 
Alagoas por meio do Programa Água Doce, realizada entre os dias 2 e 6 de junho; 

- Reunião com a Coordenação Estadual do PAD no Ceará para tratar da execução do convênio Siconv 
nº 769275/2012, realizada no dia 5 de junho em Brasília; 

- Reunião de acompanhamento e vistoria do objeto dos Convênios Siconv nº 707720/2009 e 
786883/2013 no estado de Pernambuco, realizada entre os dias 9 e 11 de julho; 

- Oficina de capacitação dos técnicos estaduais para 2º e 3º fase (implantação e manutenção dos 
sistemas) do convênio Siconv nº 761859/2011, realizada entre os dias 14 e 18 de julho em João 
Pessoa/PB. No mesmo período, foi realizado o Encontro Estadual do Programa Água Doce da Paraíba 
e a Reunião técnica de acompanhamento do objeto do Convênio; 

- Reunião com a Coordenação Estadual do PAD no Piauí para tratar da execução do Convênio Siconv 
nº 778434/2012, realizada no dia 24 de julho em Brasília; 

- Reunião com a Coordenação do PAD do Rio Grande do Norte para tratar da execução convênio 
Siconv nº 761669/2011, realizada no dia 29 de julho em Brasília; 

- Reunião com a Coordenação Estadual do PAD do Ceará para tratar da execução do objeto do 
Convênio Siconv nº 769275/2012, realizada no dia 5 de agosto em Brasília; 

- Reunião com a equipe técnica da SRHE de Pernambuco para tratar da execução do objeto do 
Convênio Siconv nº 707720/2009, realizada no dia 5 de agosto em Brasília; 

- Reunião de acompanhamento da execução do convênio Siconv nº 761669/2011 (implantação dos 
sistemas) e vistoria do início das obras de implantação dos sistemas no Rio Grande do Norte, realizada 
no período de 6 a 8 de agosto em Natal/RN e interior do Estado; 

- Reunião de acompanhamento do Convênio Siconv nº 769428/2012 para tratar do Sistema de 
informações do PAD e do componente Mobilização Social do PAD, realizada no dia 10 de agosto em 
Salvador/BA e interior do Estado; 

- Vistoria do objeto do convênio Siconv nº 707720/2009, realizada entre os dias 13 e 15 de agosto em 
Recife/PE e interior do estado de Pernambuco;  

- Aplicação de questionários do Componente Sistemas Produtivos do PAD nas Unidades Produtivas 
da Paraíba, no período de 19 e 22 de agosto; 

- Vistoria das Unidades Produtivas do PAD no Estado do Rio Grande do Norte, realizada entre os 
dias 19 e 22 de agosto; 
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- Oficina de capacitação dos técnicos estaduais e empresa contratada para execução do convênio 
Siconv nº 778434/2012, realizada entre os dias 27 e 29 de agosto em Teresina/PI e interior do estado. 
Também foi realizado no período a segunda reunião de acompanhamento e vistoria do objeto do 
convênio além do Encontro Estadual do PAD do Piauí; 

- Aplicação de questionários do Componente Sistemas Produtivos do PAD nas Unidades Produtivas 
do Rio Grande do Norte, no período de 1 a 5 de setembro; 

- Realizada entre os dias 3 e 5 de setembro em Aracajú/SE e interior do estado a vistoria do 
diagnóstico previsto no convênio Siconv nº 761617/2011 e reunião com o Núcleo Estadual do 
PAD/SE; 

- Realizada no dia 8 de setembro em Fortaleza/CE e interior do estado a vistoria do diagnóstico 
previsto no convênio Siconv nº 769275/2012; 

- Realizada entre os dias 8 e 10 de setembro em Fortaleza/CE e interior do estado a Reunião com a 
Coordenação Estadual do PAD no Ceará para acompanhamento e vistoria do objeto do Convênio 
Siconv nº 769275/2012 e sistemas de informação do PAD; 

- Realizada no período de 9 a 12 de setembro em Paulo Afonso/BA e Santa Brígida/BA a Reunião de 
acompanhamento e vistoria do objeto do Convênio Siconv nº 769428/2012. Realizada também no 
período a Oficina de capacitação na metodologia do PAD para técnicos da SEMA, CERB e Núcleo 
Estadual do PAD; 

- Realizada no período de 17 a 19 de setembro em Natal/RN a Segunda Reunião Anual dos 
Coordenadores Estaduais do PAD e Secretários de Estado para tratar da execução dos convênios; 

- Realizada entre os dias 22 e 24 de outubro em Teresina/PI e interior do estado a vistoria do 
diagnóstico previsto no convênio Siconv nº 778434/2012; 

- Realizada entre os dias 12 e 14 de novembro em Fortaleza/CE e interior do estado a Oficina de 
Capacitação dos técnicos para execução das fases 2 e 3 do convênio Siconv nº 769275/2012; 

- Realizado entre os dias 24 e 28 de novembro em Brasília o VI Encontro Nacional do Programa Água 
Doce para apresentação dos resultados do Programa em todos os estados e as perspectivas para 2015. 
Realizada no mesmo período a Terceira Reunião Anual dos Coordenadores Estaduais do PAD e 
Secretários de Estado; 

Durante as Oficinas estaduais e o Encontro Nacional, foram capacitados cerca de 600 técnicos dos 
estados e das instituições parceiras do PAD, para atuarem na sua implementação no âmbito do Plano 
Brasil Sem Miséria. 

Os resultados indicam a continuidade da fase de implementação do PAD, no âmbito do Plano Brasil 
Sem Miséria. Os diagnósticos realizados permitirão a elaboração de projetos para implantação dos 
sistemas de dessalinização eficientes, ambientalmente corretos e sustentáveis. 

Salienta-se que a meta dessa ação orçamentária foi reprogramada de 370 sistemas para 643 
considerando a orientação do TCU para elaboração do Relatório de Gestão 2013, onde indicava que, 
para considerar a execução da meta física, deveria levar-se em conta apenas os recursos que foram 
repassados, desconsiderando os valores inscritos em Restos a Pagar - RP 2013; tais valores deveriam 
ser considerados/contabilizados como executados apenas no ano que foi realizado o efetivo repasse. 
Assim considerando que os recursos inscritos em RP2013 foram pagos integralmente em 2014, a 
meta física foi contabilizada neste exercício. 

Fatores Intervenientes: 

Cabe mencionar que o volume de recursos em Restos a Pagar se deu em razão da não disponibilidade 
dos recursos financeiros por parte do MMA, principalmente em razão do pagamento dos recursos 
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inscritos em RP no exercício anterior, 2013. Esse atraso refletirá diretamente na execução dos objetos 
dos convênios firmados para aplicação da metodologia do PAD em 1.200 comunidades do Semiárido 
brasileiro. Por se tratar de ação prioritária, vários encaminhamentos necessários à liberação dos 
recursos foram tomados para que o pagamento das parcelas dos convênios se dessem no prazo 
adequado. Mesmo assim, as liberações não ocorreram conforme previsto. A regularização da 
liberação dos recursos financeiros permitirá que o Programa atenda ao seu objetivo maior que é 
melhorar o acesso à água de qualidade em comunidades rurais do Semiárido brasileiro, contribuindo 
para o aumento da segurança hídrica, alimentar e nutricional dessas populações. 

Outro fator interveniente é a necessidade de aumentar o número de servidores disponibilizados para 
o acompanhamento da execução do Programa, frente ao desafio de analisar, acompanhar e fiscalizar 
os 11 convênios firmados com 9 estados do Semiárido, que totalizam aproximadamente R$ 240 
milhões de reais.  

5.3. Informações sobre outros resultados da gestão 

A) Departamento de Recursos Hídricos - DRH 

No âmbito do Departamento de Recursos Hídricos a implantação do PE-MMA contribuiu 
significativamente para o aperfeiçoamento dos processos de gestão, trazendo maior foco para as 
atividades desenvolvidas e mecanismos para o seu acompanhamento contínuo. Trata-se de uma 
importante ferramenta para a agenda de recursos hídricos. Para 2015, será importante promover o 
mapeamento dos processos atuais e previstos nas áreas técnicas, alinhando-os com o PE-MMA.  

A SRHU/DRH vem participando da construção de um Plano Nacional de Adaptação às Mudanças 
Climáticas (PNA), coordenado pela Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do 
MMA (SMCQ/MMA). O documento, elaborado no âmbito da Rede Água, deverá servir como de 
subsídio para a elaboração do PNA, em especial, na temática dos recursos hídricos. Esta ação 
contribui para a implementação das Prioridades do PNRH para 2012-2015, em especial no que se 
refere à definição de diretrizes para a introdução do tema das mudanças climáticas nos Planos de 
Recursos Hídricos. 

A SRHU/MMA vem atuando também, em parceria com a ANA e o IBGE, no desenvolvimento das 
Contas Econômicas Ambientais da Água, com objetivo explicitar as demandas de água bruta pelos 
setores da economia, por meio de metodologia definida pela Divisão de Estatística das Nações 
Unidas. Em 2014, o Grupo Executivo das Contas Econômicas Ambientais da Água no Brasil dedicou-
se às atividades de coleta e organização de dados sobre estoques de águas continentais, fluxos de 
entrada e saída de água no território e ativos de recursos hídricos, além de dedicar-se às estimativas 
de fluxos do meio ambiente para a economia, como por exemplo, o consumo de água na indústria, 
irrigação e saneamento. Um dos resultados dessa atividade foi a consolidação da primeira versão da 
Tabela Simplificada de Dados 2000-2012 a partir das estimativas de estoques e fluxos de recursos 
hídricos. Para 2015, está prevista a continuidade do desenvolvimento das Contas Econômicas 
Ambientais da Água, em especial focadas em estatísticas da água e no desenvolvimento da primeira 
versão da Tabela de Recursos e Usos - Água (unidades físicas), e a finalização do estudo contratado 
pela ANA referente às estimativas de demandas e usos consuntivos da água. Esta atividade contribui 
para a implementação das Prioridades do PNRH para 2012-2015, em especial em relação à 
“avaliação integrada das demandas de recursos hídricos, considerando os planos e programas 
governamentais e os projetos dos setores público e privado”. 

No âmbito do Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo e Gás Natural 
(PROMINP), projeto CTMA 09, foram criados 4 Grupos de Trabalho interministeriais envolvendo 
os Ministérios de Minas e Energia e o de Meio Ambiente e Instituições com interface temática, para 
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prepararem um levantamento inicial, baseado nas experiências dos países que atualmente produzem 
hidrocarbonetos por intermédio de Recursos Não Convencionais-RNC, especialmente de ShaleGas – 
gás de folhelho, com vistas a subsidiar a ampliação do conhecimento nacional sobre o tema. Para 
cada um dos quatro grupos foi designado um coordenador, o qual ficará responsável pela organização 
dos trabalhos e elaboração do relatório final e encaminhamento à coordenação geral. A SRHU/MMA 
está coordenando o Grupo 3 - Emissões Atmosféricas, Efluentes Líquidos e Fluidos de Perfuração.  

Instituído em agosto de 2014, o Grupo 3 formado por representantes da SRHU, ANA, ANP, IBAMA 
e a Petrobrás, revisou a bibliografia internacional disponível sobre o tema, em especial artigos 
científicos e estudos conduzidos em outros países, com experiência na área de recursos não 
convencionais, e organizou os achados considerados importantes em uma matriz de impactos. A 
matriz também relaciona as possíveis causas e, quando descritos na bibliografia consultada, medidas 
de prevenção, monitoramento e mitigação.  

Por ocasião do Workshop Técnico sobre recursos petrolíferos não convencionais”, ocorrido nos dias 
25 e 26 de novembro de 2014, foi apresentado o status deste levantamento inicial.   

Este projeto tem previsão de encerrar em março de 2014, ocasião que será apresentado o Relatório 
Final. 

Quanto aos resultados esperados para 2015, associados às atividades em andamento em 2014, podem-
se destacar as seguintes entregas: 

− Planos Estaduais de Recursos Hídricos de Goiás e do Maranhão. 

− Carta de Águas Subterrâneas do Paraná. 

− Diagnóstico e avaliação da Implementação do PNRH no período 2006-2014 e 
recomendações para a sua revisão. 

− Sistema informatizado para auxiliar o monitoramento e avaliação do PNRH.  

− Informe sobre o balanço da implementação do PNRH no período 2012-2015.  

− Relatório Final do Grupo 3 do PROMINP - Emissões Atmosféricas, Efluentes Líquidos 
e Fluidos de Perfuração.  

Ademais, outras atividades iniciadas em 2014, terão avanços em 2015, conforme destacado a seguir: 
− Contratação de estudo técnico sobre diagnóstico e avaliação do enquadramento dos 

corpos d’água.  

− Início da elaboração dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos do Amazonas, Rondônia 
e Pará.  

− Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, envolvendo consultas públicas nas 12 
Regiões Hidrográficas brasileiras. 

B) Departamento de Revitalização de Bacias - DRB 

No âmbito do Programa Água Doce, coordenado pelo Departamento de Revitalização de Bacias 
Hidrográficas/SRHU, além de todo o processo de articulação e fortalecimento institucional com os 
estados, Sociedade Civil e órgãos federais, estaduais e municipais das áreas de recursos hídricos, 
acesso à água, ambiental, social, pesquisa, extensão rural, social, saúde, pesca, agrícola, entre outras 
áreas, também é imprescindível a organização das informações geradas por meio da realização dos 
diagnósticos técnicos ambientais e sociais, primeira etapa para a implantação dos sistemas de 
dessalinização, conforme metodologia do Programa Água Doce, em um banco de dados consolidado 
e integrado a outras ações de diversas instituições, compreendendo o atual momento tecnológico e a 
necessidade em estruturar uma base de dados geográfica segmentada em camadas vetoriais (formato 
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shapefile), para que estas se relacionem com informações provenientes de outras instituições e 
possibilitem o aprimoramento da gestão do Programa. Neste contexto, em 2014 foram realizadas 
reuniões para apresentação da proposta de elaboração do Sistema de Informações e Monitoramento 
do Programa Água Doce (SIGPAD), bem como para o levantamento dos sistemas que já se encontram 
em funcionamento nos estados cujo dados do PAD já se encontram disponibilizados ou em construção 
para padronização dos dados.  

No plano normativo, no contexto do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas, destaca-se 
a proposta de atualização do Decreto s/n de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre o Programa de 
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRSF) e cria o seu Comitê Gestor. A 
proposta elaborada, em conjunto com os parceiros do Programa de Revitalização, seguiu em 
tramitação no Gabinete da Ministra do Meio Ambiente e na Casa Civil com o intuito de fortalecer e 
potencializar a articulação intergovernamental no âmbito da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Ainda em 2014, foi publicado Termo de Referência proposto pelo Ministério do Meio Ambiente, no 
contexto do Programa INTERÁGUAS, que visa contratar Serviços de Consultoria – Pessoa Jurídica 
- para elaborar diagnóstico das ações, avaliação dos resultados do PRSF, no período de 2004 a 2013, 
e recomendações, diretrizes e proposta de Plano de Ação do PRSF, de 2014 a 2023, com a finalidade 
de potencializar e pautar as ações de revitalização desenvolvidas para bacia do São Francisco. 

C) Departamento de Ambiente Urbano – DAU 

A Copa do Mundo foi um importante momento de visibilidade para trabalhar o engajamento dos 
torcedores na coleta seletiva e uma grande oportunidade para o Brasil mostrar aos turistas estrangeiros 
o processo de inclusão dos catadores, que articula geração de renda, inclusão social e sustentabilidade 
ambiental. 

Em janeiro de 2014, o Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Materiais 
Recicláveis (CIISC) delegou ao MMA a competência para a execução do projeto de inclusão dos 
catadores na coleta seletiva nas áreas de entorno das Arenas e FanFests nas cidades-sede da Copa do 
Mundo, em razão do MMA coordenar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
No entanto, os recursos orçamentários seriam descentralizados à SRHU pelo Ministério do Esporte. 

Em fevereiro, a SRHU concluiu a elaboração do Edital de Convocação das cidades-sede para a 
celebração de convênios e comunicou por meio de Ofício cada município sobre a disponibilidade de 
recursos. Foi solicitada a manifestação de interesse de cada município em participar do projeto. 
Inicialmente, as 12 cidades-sede demonstraram interesse preliminar em participar. 

Em março, em especial nos dias 27 e 28-03, a SRHU promoveu em Brasília o Seminário: Plano de 
Limpeza e Coleta das Cidades-Sede da Copa 2014, com o objetivo de compartilhar experiências de 
coleta seletiva em grandes eventos entre os municípios e esclarecer aspectos do projeto de inclusão 
do catador na Copa do Mundo FIFA 2014 e articular um cronograma de execução. Participaram do 
Seminário os municípios de Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, 
Manaus/AM, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Salvador/BA, São Lourenço da Mata/PE e São 
Paulo/SP, representando 10 cidades-sede. Do governo federal participaram: representante da 
Presidência da República no CIISC (Daniela Metello), representante do Ministério do Esporte 
(Cláudio Langone), além de representantes da SECEX, SRHU e SAIC do MMA. Nesse mesmo 
evento, foi solicitado o CNPJ de cada município, pois era necessário seu cadastramento no Siconv, 
devido as características particulares do Edital. Em 12 de junho, deu-se início à Copa do Mundo. 

O Ministério do Meio Ambiente apoiou as cidades-sede no financiamento da contratação das 
cooperativas e associações de catadores para realizarem a coleta seletiva nas áreas do entorno dos 
estádios e das FanFests. São ações de comunicação, capacitação e assessoramento, compra de 
Equipamentos de Proteção Individual e pagamento pelo serviço dos catadores. 
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Seis cidades-sede da Copa tiveram seus projetos aprovados no valor total de R$ 2,18 milhões: Belo 
Horizonte, São Paulo, Fortaleza, Manaus e Natal, sendo que a cidade de Curitiba teve o seu convênio 
cancelado. 

Ao todo, foram 710 catadores capacitados e remunerados pelo trabalho prestado no entorno das arenas 
e nas festas oficiais para as torcidas – 260 no entorno das arenas e 450 nas FanFests e exibições 
públicas.  

O Registro de Emissões e Transferência de Poluentes (RETP) é um sistema único, de âmbito nacional, 
de levantamento, tratamento e divulgação pública de emissões e transferências de substâncias e 
produtos que causam ou têm potencial para causarem danos ou risco de danos para a saúde humana 
e o ambiente, sob a forma de dados (elementos alfanuméricos) e informações (dados tratados e com 
juízo de valor). 

No final de 2014, as negociações entre MMA e IBAMA foram concluídas com a proposta de uma 
minuta de acordo de cooperação cujo objeto é o aprimoramento e manutenção do RETP no Relatório 
Anula de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP).  

5.4. Informações sobre indicadores de desempenho operacional 

Os indicadores de desempenho selecionados estão associados aos produtos previstos associados às 
atividades descritas. Deve-se observar, no entanto, que apuração de alguns desses indicadores poderá 
ser realizada somente a partir de 2015.As informações estão disponibilizadas no Quadro A.5.4 – 
Indicadores de Desempenho, localizado no anexo. 

5.5. Informações sobre custos de produtos e serviços 

Não se aplicam, pois as informações são de responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 



Gestão de Fundos do Contexto de atuação da unidade 

Não se aplica. Não há no âmbito desta UJ, a execução orçamentária e financeira 

referente a Gestão de Fundos. 
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA 

 

6.1. Programação e execução das despesas 

 

6.1.1 – Programação; 

Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos da Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  ------------ ------------ 44.018.737,00  

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares ------------ ------------ ------------ 

Especiais 
Abertos ------------ ------------ ------------ 

Reabertos ------------ ------------ ------------ 

Extraordinários 
Abertos ------------ ------------ ------------ 

Reabertos ------------ ------------ ------------ 

Créditos Cancelados ------------ ------------ ------------ 

Outras Operações ------------ ------------ ------------ 

Dotação final 2014 (A) ------------ ------------ 44.018.737,00  

Dotação final 2013(B) ------------ ------------ 78.095.218,00  

Variação (A/B-1) *100 ------------ ------------ -44% 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 
Contingência 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização 
da Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL 60.551.198,00  ------------ ------------ ------------ 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares ------------ ------------ ------------ ------------ 

Especiais 
Abertos ------------ ------------ ------------ ------------ 

Reabertos ------------ ------------ ------------ ------------ 

Extraordinários 
Abertos ------------ ------------ ------------ ------------ 

Reabertos ------------ ------------ ------------ ------------ 

Créditos Cancelados ------------ ------------ ------------ ------------ 

Outras Operações ------------ ------------ ------------ ------------ 

Dotação final 2014 (A) 60.551.198,00  ------------ ------------ ------------ 

Dotação final 2013(B) 82.339.852,00  ------------ ------------ ------------ 

Variação (A/B-1) *100 -26% ------------ ------------ ------------ 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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6.1.1.1 Análise Crítica 

A dotação orçamentária consignada à SRHU sofreu redução do exercício de 2013 para 2014, o que 
impactou consideravelmente a realização das ações da secretaria. 

6.1.2 – Movimentação; 

Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 440078 193034 20VR ---- ---- 109.349,11  

Concedidos 440079 193034 20VR ---- ---- 49.200,00  

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Concedidos 440078 193034 20VR 74.000,00  ---- ---- 

Recebidos ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos ---- ---- ---------- ---- ---- ---- 

Concedidos ---- ---- ---------- ---- ---- ---- 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Concedidos ---- ---- ---------- ---- ---- ---- 

Recebidos ---- ---- ---------- ---- ---- ---- 

Fonte: SIAFI 
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Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 440079 380001 20MG ------- ------- 500.000,00  

Concedidos 440079 380001 8274 ------- ------- 1.000.000,00  

Concedidos 440078 135027 20VR ------- ------- 28.400,00  

Concedidos 440078 130011 8695 ------- ------- 1.487.059,66  

Concedidos 440079 440107 20W6 ------- ------- 490.563,55  

Recebidos 380001 440079 20MG ------- ------- 500.000,00  

Recebidos 380001 440079 8274 ------- ------- 1.000.000,00  

Recebidos 180077 440079 20DB ------- ------- 2.180.078,56  

Concedidos 440078 154421 20VR ------- ------- 43.400,00  

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Concedidos ------- ------- ----------- ------- ------- ------- 

Recebidos ------- ------- ----------- ------- ------- ------- 

Fonte: SIAFI 

6.1.3 – Realização 
 

6.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários –Total 
Não aplicável, pois esta UJ não é Unidade Orçamentária (UO). 
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6.1.3.2 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários –Executados 
Diretamente pela UJ 

Quadro A.6.1.3.2 – Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação – Créditos Originários 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 2.113.000,00  763.945,00  1.192.735,97  163.945,00  

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços         

c)     Concorrência         

d)    Pregão          

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas 2.113.000,00  763.945,00  1.192.735,97  163.945,00  

2.     Contratações Diretas (h+i) 155.786,40  499.141,40  378.210,61  2.236.083,99  

h)     Dispensa 155.786,40  0,00  0,00  1.790.281,99  

i)    Inexigibilidade 0,00  499.141,40  378.210,61  445.802,00  

3.     Regime de Execução Especial 0,00  0,00  0,00  0,00  

j)      Suprimento de Fundos         

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 369.395,47  224.421,28  369.395,47  224.421,28  

k)      Pagamento em Folha         

l)    Diárias 369.395,47  224.421,28  369.395,47  224.421,28  

5.     Outros         

6.     Total (1+2+3+4+5) 2.638.181,87  1.487.507,68  1.940.342,05  2.624.450,27  

Fonte: SIAFI 

6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total 

O Quadro A.6.1.3.3, localizado no anexo, denominado Despesas Correntes por Grupo e Elemento de 
Despesa dos créditos originários da UJ, dispõe sobre a totalidade dos recursos consignados à UO, e 
contém quatro colunas com os seguintes campos: Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, RP não 
processados e Valores Pagos. 

6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados 
Diretamente pela UJ 

Não aplicável, pois esta UJ não é Unidade Orçamentária (UO).  

6.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

Não aplicável, pois esta UJ não é Unidade Orçamentária (UO).  

6.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

Não aplicável, pois esta UJ não é Unidade Orçamentária (UO).  
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6.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa 

O orçamento de 2014 desta UJ sofreu 2 (dois) cortes sucessivos devido a contingenciamento de 
recursos, conforme evidenciado no quadro abaixo, o que afetou a execução das despesas referentes 
às próprias da UJ, contratos e outros instrumentos de repasse, etc. 

Os recursos do orçamento/2014 destinados à UJ estão demonstramos na tabela abaixo por 
departamento, com os limites recebidos e os respectivos cortes sofridos ao longo do exercício: 

         

 Departamentos 
DOTAÇÃO   
INICIAL 

LIMITE 
Recebido 

% de Corte 1 
em relação a 
dotação 
inicial 

LIMITE 
após o 2º 
corte. 

% do Corte 2 
em relação a 
dotação inicial 

 

  

 DAU 10.530.670,00 6.572.628,08 38% 786.311,00 93%  

 DRB 3.778.109,00 2.328.109,00 38% 369.019,00 90%  

 DRH 1.987.000,00 534.210,00 73% 250.294,00 87%  

 INTERÁGUAS  5.013.000,00 2.916.373,92 42% 2.910.605,00 42%  

 Gestão ADM 1.359.881,00 1.359.881,00 0% 1.074.755,00 21%  

    

 Somatório 22.668.660,00 13.711.202,00 40% 5.390.984,00 76%  

         

Tabela 3: Limites recebidos detalhados por unidades gestoras 

Em relação aos desembolsos de recursos financeiros para o pagamento das despesas do exercício, a 
unidade jurisdicionada demonstrou dificuldade relevante para liquidar as despesas, haja vista a 
escassez de recurso em caixa sinalizada pelo Tesouro Nacional em função da implementação de 
políticas de equilíbrio das contas públicas; e devido a despesas consideráveis de restos a pagar de 
exercícios anteriores. 

Durante a execução orçamentária do exercício de 2014 não houve proposta de abertura de créditos 
adicionais por parte desta unidade jurisdicionada. 

Quanto ao contingenciamento orçamentário incidente sobre a SRHU, entende-se que a execução dos 
programas governamentais de responsabilidade desta UJ foram severamente prejudicados como 
indicado no quadro abaixo: 

Ações SRHU LOA/2014 (A) 
Corte Orçamentário 

(B) 
Limite Recebido 

 (A-B) 
Contingenciamento 

(%) 

Programa Água 
Doce* 

R$ 81.663.800,00 R$ 2.163.031,00 R$ 79.500.769,00 2,64% 

Demais Ações da 
SRHU 

R$ 23.168.660,00 R$ 17.527.676,00 R$ 5.640.984,00 75,65% 

Total SRHU R$ 104.832.460,00 R$ 19.690.707,00 R$ 85.141.753,00 18,78% 

(*)  Ação 8695, integrante do Programa Brasil Sem Miséria 

Tabela 4 – Contingenciamento orçamentário incidente sobre a SRHU 

A LOA de 2014 previu inicialmente a quantia de R$ 104.832.460,00, sendo R$ 81.663.800,00 
destinados ao Programa Água Doce (ação 8695) e R$ 23.168.660,00 para o restante das ações desta 
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UJ. Porém, a SRHU sofreu um corte orçamentário no valor total de R$ 19.690.707,00, sendo R$ 
2.163.031,00 incidente sobre a ação 8695 referente ao Programa Água Doce e R$ 17.527.676,00 
sobre as demais ações da Secretaria. 

Percebe-se que o orçamento total da Secretaria sofreu um corte de 18,78%, entretanto, como o PAD 
integra o Programa Brasil sem Miséria seus recursos são preservados não sofrendo 
contingenciamento do governo federal. Dessa maneira, as demais ações da SRHU sofreram 
contingenciamento equivalente à 75,65% de seu orçamento original, impactando consideravelmente 
sua execução. 

Não obstante o PAD estar inserido nas ações do Programa Brasil Sem Miséria, o mesmo também 
ficou prejudicado quando se trata de desembolso financeiro efetivo, haja vista a implementação de 
políticas de equilíbrio fiscal nas contas do Governo Federal. 

Durante o exercício de 2014, houve apenas uma solicitação de alteração na dotação orçamentária 
original ocorrida dentro da ação finalística que está alocado o Programa Água Doce. Houve 
solicitação de troca de créditos de despesas correntes para despesas de capital em obediência à Regra 
de Ouro requerida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Alteração de GND de “3” para “4” para possibilitar o pagamento da terceira parcela referente ao 
convênio Siconv nº 776516/2012 firmado entre o Ministério do Meio Ambiente por meio da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano e o Estado de Minas Gerais por meio da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, cujo objeto é a Recuperação, 
implantação e gestão de sistemas de dessalinização em comunidades do semiárido de Minas Gerais, 
fornecendo água de qualidade para o consumo humano em conformidade com a metodologia do PAD. 

Quando da formulação da LOA 2014, equivocadamente os recursos da ação 86950030 foram todos 
inseridos como custeio, não observando o previsto no plano de aplicação detalhado do referido 
convênio. A alteração solicitada visa atender à segunda parcela do convênio, que está vinculada, em 
boa parte, à etapa 2 – Recuperação/implantação dos sistemas de dessalinização, o que incluem as 
obras civis e aquisição dos equipamentos de dessalinização. Serão adquiridos 69 aparelhos de 
dessalinização e realizadas obras civis em 69 comunidades, o que justifica a alteração solicitada, uma 
vez que o não atendimento do pleito impedirá a execução da etapa 2 e consequentemente do objeto 
do convênio. 

Alteração de GND de “3” para “4” para atender ao Termo Aditivo de valor ao convênio Siconv nº 
769275/2012, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente por meio de sua Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano e o Estado do Ceará por meio de sua Secretaria de Recursos Hídricos, 
cujo objeto é a Recuperação, implantação e gestão de sistemas de dessalinização em comunidades do 
semiárido cearense, fornecendo água de qualidade para o consumo humano em conformidade com a 
metodologia do PAD. O aditivo refere-se à atualização dos valores previstos no convênio com os 
valores atuais de mercado, considerando que a formalização se deu seu em Junho de 2012 e foram 
com base na tabela SINAP 2012 da época. Refere-se também à ampliação de metas do convênio, o 
que representa um aumento de 51 sistemas de dessalinização no estado, possibilitando beneficiar um 
número maior de pessoas com água de qualidade para consumo humano, principalmente diante da 
atual situação de seca.  

Destaque-se que o ajuste não foi realizado durante a formulação da PLOA 2014 em razão de os 
convênios firmados no âmbito do PAD seguirem um mesmo padrão, estando dividido em três etapas: 
1-Diagnósticos social, técnicos e ambientais; 2-Recuperação/Implantação de Sistemas de 
Dessalinização; 3-Monitoramento e manutenção dos sistemas de dessalinização. Neste contexto, os 
procedimentos para a execução da segunda etapa somente foram iniciados após a execução da 
primeira etapa, o que ocorreu em meados de 2014. Com a conclusão dos diagnósticos foram 
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finalizados os projetos executivos dos sistemas o que tornou possível a obtenção dos valores 
atualizados das obras civis e da aquisição dos equipamentos de dessalinização, momento este onde 
foi identificado que os valores orçados inicialmente encontravam-se abaixo dos valores atuais de 
mercado, necessitando de atualização dos valores para atendimento do objeto pactuado. 

Suplementação de crédito para a ação 86950020 – Dessalinização de água – Água Doce – Plano 
Brasil sem Miséria – Nordeste para atender ao Termo Aditivo de valor ao convênio Siconv nº 
759061/2011, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente por meio de sua Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano e o Estado de Alagoas por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos, cujo objeto é a Recuperação, implantação e gestão de sistemas de 
dessalinização em comunidades do semiárido alagoano fornecendo água de qualidade para o consumo 
humano em conformidade com a metodologia do Programa Água Doce. O aditivo refere-se à 
atualização dos valores previstos no convênio com os valores atuais de mercado, considerando que a 
formalização se deu seu em dezembro de 2011 e foram com base na tabela SINAP/CEF 2011. 
Conforme tabela SINAP 2014 os recursos disponíveis impossibilita o cumprimento da etapa obras 
civis, necessitando de suplementação.  Assim, considerando que a ação 86950020 e 86950030 
possuem a mesma finalidade, alterando apenas o localizador e diante da possibilidade de 
suplementação conforme Portaria SOF nº 11/2014, essa área técnica se manifestou favorável ao 
aditivo de valor não impactando assim na execução do objeto do referido convênio. 

O ajuste não foi realizado durante a formulação da PLOA 2014 em razão de os convênios firmados 
no âmbito do PAD seguirem um mesmo padrão, estando dividido em três etapas: 1-Diagnósticos 
social, técnicos e ambientais; 2-Recuperação/Implantação de Sistemas de Dessalinização; 3-
Monitoramento e manutenção dos sistemas de dessalinização. Neste contexto, os procedimentos para 
a execução da segunda etapa somente foram iniciados após a execução da primeira etapa, o que 
ocorreu em meados de 2014. Com a conclusão dos diagnósticos foram finalizados os projetos 
executivos dos sistemas o que tornou possível a obtenção dos valores atualizados das obras civis e da 
aquisição dos equipamentos, momento este onde foi identificado que os valores orçados inicialmente 
encontravam-se abaixo dos valores atuais de mercado, necessitando de atualização dos valores para 
atendimento do objeto pactuado. 

Não houve contratação mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação no exercício de 2014. 

6.2. Despesas com ações de publicidade e propaganda 

Não aplicável, pois a UJ não realiza despesas com publicidade e propaganda. 

6.3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

Não se aplica. Não houve no âmbito da execução financeira da SRHU o reconhecimento de passivos 
por insuficiência de créditos ou recursos. 

6.4. Movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

O Quadro A.6.4 localizado no anexo contempla o montante de restos a pagar inscritos em exercícios 
anteriores, vigentes em 2014, os respectivos valores cancelados e pagos no decorrer do exercício de 
referência do relatório de gestão, bem como o saldo apurado no dia 31/12/2014, estando divido em 
duas partes: Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados, que contêm basicamente 
a mesma estrutura de informação. 

6.4.1 Análise Crítica 

O maior volume de restos a pagar efetivamente liquidados no exercício de 2014 concentra-se nas 
ações do PAD, no qual houve um desembolso financeiro de R$ 88.469.903,78, cujos créditos 
orçamentários foram originados no exercício de 2013. 
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Adicionalmente, foram repassado em 2014 pela SPOA/MMA, por intermédio desta UJ, o montante 
de R$ 11.901.378,91 de recurso federal para execução de 21 (dezenove) contratos de repasse firmados 
com a CEF (UG: 440107), todos instrumentos vinculados ao planejamento das políticas de resíduos 
sólidos no âmbito estadual e municipal, provenientes de restos a pagar do exercício de 2011 e 2012. 

A causa deste grande volume de restos a pagar foram entraves internos e externos a esta UJ 
encontrados durante os processos de formalização dos instrumentos de repasse e de suas respectivas 
execuções. Internamente, pode-se citar a falta de pessoal e insuficiência de recursos financeiros no 
exercício, severamente restringidos pelo governo federal. Externamente, pode-se considerar a falta 
de capacitação dos proponentes na elaboração de propostas e plano de trabalho dos convênios, os 
quais acabam por demandar mais tempo para análise e reanálise do setor competente desta UJ. 

Nesse contexto, os prazos para elaboração, envio, recebimento, análise técnica e jurídica das 
propostas vão se estendendo de tal forma que, quando se conclui pela aprovação e assinatura, não há 
mais tempo hábil para o repasse financeiro.  

Os restos a pagar não processados são indesejáveis ao planejamento da UJ, pois a liquidação e os 
pagamentos destes são efetuados com recursos financeiros arrecadados no exercício vigente, que por 
sua vez deve cobrir também as despesas do próprio exercício, impactando na implementação das 
políticas inerentes a esta UJ. 

6.5. Transferências de recursos 

O Quadro A.6.5.1, localizado no anexo, contempla os valores das transferências vigentes no exercício 
de referência do relatório de gestão. Foi informado, por concedente ou contratante, o conjunto de 
instrumentos de transferências vigentes no exercício, informando o tipo e identificação da 
transferência, a identificação do beneficiário, os valores e as contrapartidas pactuadas, os repasses 
efetuados no exercício e acumulados até o final do exercício, as datas de início e fim de vigência, 
considerados todos os termos aditivos, bem como a situação da transferência registrada no SIAFI. 

O Quadro A.6.5.2, localizado no anexo, contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de 
transferência e os respectivos valores repassados nos exercícios de 2014, 2013 e 2012, sendo que os 
valores referem à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício. 

O Quadro A.6.5.3, localizado no anexo, visa a demonstrar a quantidade de instrumentos de convênio 
e de contrato de repasse, assim como os respectivos montantes repassados, segmentados por ano em 
que deveriam ser prestadas as contas, de forma a evidenciar o perfil da prestação de contas das 
transferências sob essas modalidades.  

Já o Quadro A.6.5.4 contempla informações sobre a análise das prestações de contas a cargo do 
concedente e do contratante, e está localizado no anexo. 

6.5.5 Análise Crítica 

No que diz respeito às medidas adotadas para sanear os convênios que encontram-se na situação de 
prestação de contas expiradas, tem-se tomado as seguintes providências abaixo: 

a) Convênios pactuados sobre a égide   da Instrução Normativa STN 01 de 1997, foi criado no âmbito 
do MMA, formalizado pela Portaria Nº 235/2013, o Grupo de Trabalho para a prestação de contas de 
passivos na área financeira abrangendo processos pertencentes a esta e outras UJ’s do MMA. Isso 
vem contribuindo de forma expressiva na análise das contas com a redução sistemática do 
quantitativo dos referidos processos resultando em sua baixa de responsabilidade no Siafi ou 
propondo o encaminhamento para tomada de contas especial, no caso das contas destes instrumentos 
terem sidos reprovados. 
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b)Convênio com vigência após a Portaria Interministerial Nº 127/2008 (celebrados no Siconv). 
Informa-se que existe nesta UJ um corpo técnico e financeiro responsável pelo acompanhamento e 
prestação de contas dos mesmos até a completa baixa de responsabilidade no sistema, ou o 
encaminhamento para tomada de contas especial. O Siconv apresenta algumas dificuldades 
operacionais quando este sistema encontra-se com carga para o convenente, no caso de prestação de 
contas expiradas, o que impossibilita a alimentação do módulo “prestação de contas” por esta UJ. 
Isso implica em maior necessidade de tempo junto ao convenente (notificação e consulta ao MPOG) 
para providências quanto ao encaminhamento da prestação de contas a esta UJ. 

 No intuito de alcançar a celeridade desejada para que esta UJ finalize as suas prestações de contas 
dos instrumentos de repasse será imperioso aumentar o número de servidores capacitados para tal 
função, tanto do setor técnico quanto do financeiro, assim como o aprimoramento gradual do Sistema 
de Convênios pelo MPOG, o que vem acontecendo desde de 2008, com vários módulos e atualizações 
importantes para acompanhamento dos instrumentos no sistema. 

Diante da falta de pessoal, o Departamento de Ambiente Urbano desta UJ, no intuito de  atender ao 
grande número de demandas para a implementação da lei de Resíduos Sólidos, realizou um contrato 
de prestação de serviços entre a CEF e o MMA (contrato n.º 01/2011) que se estendeu até 2014,  
objetivando a realização de planos estaduais, municipais e de consórcios de municípios, tendo a CEF 
a condição de Mandatária em relação aos estados e municípios partícipes, com a função de celebrar, 
acompanhar, executar os contratos de repasse e analisar a prestação de contas. 

Atualmente existem 80 (oitenta) contratos de repasse em operação sobre a gestão, monitoramento e 
acompanhamento da CEF (Mandatária), cuja Unidade Gestora é UG:440107.Destes, 41 (quarenta e 
um) receberam repasses federais, que somam a quantia de R$ 32.187.258,19, sendo que ainda restam 
39 (trinta e nove) contratos pendentes de recurso financeiro. No exercício de 2014 foram repassados 
por esta UJ, R$ 11.901.378,91 de recurso federal para execução de 21 (dezenove) contratos de 
repasse. 

Em relação ao Programa Água Doce existem 9 (nove) convênios celebrados com o MMA, por 
intermédio desta UJ com os estados, sendo 8 (oito) destes na região Nordeste: Sergipe, Ceará, Bahia, 
Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e 1 (um) convênio na região Sudeste: 
Minas Gerais. Estes instrumentos encontram-se vigentes. 

O Departamento de Revitalização de Bacias (UG. 440078) desta UJ é responsável pelo 
acompanhamento destes 9(nove) convênios, que atualmente somam um volume de recurso global 
conveniado de R$ 238.750.045,85(duzentos e trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta mil, 
quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Até o exercício de 2014 foram repassados para 
esses novos convênios o valor de R$ 134.419.774,50 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e 
dezenove mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

As prestações de contas futuras destes instrumentos deverão demandar mais recursos de pessoal 
especializado para análise técnico-financeira desta UJ, assim como para realização de vistorias in 
loco, procedimento este essencial para boa e regular aplicação dos recursos públicos investidos neste 
programa. 

6.6. Suprimentos de fundos 

Não se aplica. Não há no âmbito desta UJ, execução orçamentária e financeira referente a suprimento 
de fundos. 

6.7. Renúncias sob a gestão da unidade jurisdicionada 

Não se aplica. Não há no âmbito desta UJ, execução orçamentária e financeira referente a renúncias 
fiscais.
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZADAS DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 

O perfil dos servidores ativos da UJ é demonstrado por meio dos quadros detalhados nos subtópicos 
a seguir. 

7.1. Estrutura de pessoal da unidade 

Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos  
no 

exercício 
Egressos  

no exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)  Não Há  
              

81  
                 

10  
                       
1  

1.1. Membros de poder e agentes políticos  Não Há  
                 
-  

                    
-  

                        
-  

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  Não Há  
              

81  
                 

10  
                       
1  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  Não Há  
              

67  
                   
8  

                       
1  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  Não Há  
              

10  
                   
2  -  

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório  Não Há  
                 
-  

                    
-  

                        
-  

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  Não Há  
                
4  

                    
-  

                        
-  

2. Servidores com Contratos Temporários  Não Há  
                 
-  

                    
-  

                        
-  

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  Não Há  
                
9  

                    
-  

                       
1  

4. Total de Servidores (1+2+3)  Não Há  
              

90  
              

10  
                       
2  

Fonte: DataWareHouse - SIAPENET 

     

Esclarecimentos:     

Item 1.2.1: Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função) 

Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado (inclusive os que ocuparem cargo em comissão) 

Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e requisitado de outros órgão (inclusive os que ocuparem cargo em 
comissão) 
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Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da lotação efetiva da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)                        -                     81  

1.1. Membros de poder e agentes políticos                        -                        -  

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)                        -                     81  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão                        -                     67  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado                        -                     10  

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório                        -                        -  

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas                        -                       4  

2. Servidores com Contratos Temporários                        -                        -  

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública                        -                       9  

4. Total de Servidores (1+2+3)                        -                     90  

Fonte: DataWareHouse - SIAPENET 

   

Esclarecimentos:   

Item 1.2.1: Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função) 

Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado (inclusive os que ocuparem cargo em comissão) 

Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e requisitado de outros órgão (inclusive os que ocuparem cargo em 
comissão) 
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Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (situação em 31 de 
dezembro) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas 
Lotação Ingressos 

no 
exercício 

Egressos 
no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão  não há  
              
19  

                
1  

               
1  

1.1. Cargos Natureza Especial  não há  
                 
-  

                 
-  

                
-  

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior  não há  
              
19  

                
1  

               
1  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  não há  
                
5  

                 
-  

                
-  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado  não há  

                
1  

                
1  

                
-  

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  não há  
                
4  

                 
-  

                
-  

1.2.4. Sem vínculo  não há  
                
9  

                 
-  

               
1  

1.2.5. Aposentados  não há  
                 
-  

                 
-  

                
-  

2. Funções gratificadas  não há  
                 
-  

                 
-  

                
-  

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  não há  
                 
-  

                 
-  

                
-  

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  não há  
                 
-  

                 
-  

                
-  

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  não há  
                 
-  

                 
-  

                
-  

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  não há  
              
19  

                
1  

               
1  

Fonte: DataWareHouse - SIAPENET 
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Quadro A.7.1.3 - Custo do Pessoal 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

 vantagens fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 
2014 - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 3.029.807,06 209.001,77 479.028,87 326.823,26 297.921,31 116.970,78 2.349.249,15 15.258,10  6.824.060,30 

2013 2.780.540,99 183.529,95 411.835,73 199.335,84 310.893,92 105.114,55 1.940.246,45 2.064,22  5.933.561,65 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014  346.678,83 29.573,76 6.173,06 - -  -  382.425,65 

2013  210.453,87 22.335,06 7.422,44 - 173,28 5.099,19 -  245.483,84 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporário) 

Exercícios 
2014  727.033,94 60.447,93 16.793,94 40.284,00 5.164,08  -  849.723,89 

2013  741.696,55 60.061,22 17.657,44 43.432,40 6.142,90 24.329,64 7.512,60  900.832,75 

Servidores Cedidos com ônus 

Exercícios 
2014 244.720,84 - 40.860,70 24.450,66 20.580,25 14.718,49 172.596,20 2.420,24  520.347,38 

2013 204.537,53 - 25.497,60 11.812,97 16.297,76 11.670,24 136.322,10 -  406.138,20 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014  - - - - -  -  - 

2013  74.700,00 691,67 2.766,66 884,00 - 1.452,50 -  80.494,83 

Fonte: DataWareHouse - SIAPENet          
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7.1.4 Irregularidades na área de pessoal 

7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

As providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções e 
empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal serão descritas 
139 no Relatório de Gestão da SECEX/MMA. 

7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos 

Não se aplica, pois será reportado pela SPOA no relatório de Gestão da SECEX. 

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas 

Percebe-se que dois fatores afetam a gestão e manutenção dos recursos humanos da SRHU/MMA: 

(i) Baixa remuneração da carreira de Analista Ambiental frente à outras carreiras 
praticadas no âmbito do governo, levando-os a buscar outras oportunidades por meio 
de concursos ou cargos, em outras unidades, desde assessor até gerente de projeto; 

(ii)  Facilidade de migração entre as diferentes unidades do Ministério. 

Dessa maneira, o desenvolvimento a médio e longo prazo de uma equipe de trabalho bem preparada 
tecnicamente é dificultada pela falta de identidade vocacional, salários pouco competitivos e pela 
carência de ações de capacitação adequadas às necessidades da UJ.  

 
Gráfico 4 - Quadro de pessoal SRHU dividido por departamento no período de 2009-2015 

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

Este será reportado pela SPOA no Relatório de Gestão da SECEX/MMA, UJ responsável pela área 
de recursos humanos. 

7.2. Contratação da mão de obra de apoio e de estagiários 

Não se aplica, pois será reportado pela SPOA no relatório de Gestão da SECEX.
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8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

8.1. Gestão da frota de veículos próprios e contratados de terceiros 

Não se aplica à UJ, tendo em vista que a gestão de frota de veículos próprios e contratados por 
terceiros é de responsabilidade da SPOA/SECEX. 

8.2. Gestão do patrimônio imobiliário 

Não se aplica à UJ, tendo em vista que a gestão patrimonial está sob responsabilidade da 
SPOA/SECEX. 

8.3. Bens imóveis de terceiros 

Não se aplica à UJ, tendo em vista que os bens imóveis de terceiros estão sob responsabilidade da 
SPOA/SECEX.
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

9.1. Gestão da tecnologia da informação (TI) 

Não se aplica à UJ, tendo em vista que a gestão da tecnologia da informação está sob responsabilidade 
da SPOA/SECEX. Esse item não será informado nesse relatório, pois não é de competência desta UJ. 
Conforme Decreto 6.101 de 26 de abril de 2007 competem à Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração implementar sistema de informações necessários às ações do Ministério; 
planejar e definir padrões, diretrizes e normas relacionados com a administração de recursos da 
informação e contratação de bens e serviços de informática no âmbito dos órgãos e entidades do 
Ministério, e promover a implementação de tecnologia de informações gerenciais. 

No âmbito dos departamentos as ações desenvolvidas no campo da gestão de tecnologia da 
informação foram as seguintes: 

A) Departamento de Recursos Hídricos: 
Os sistemas computacionais previstos estão relacionados diretamente aos macroprocessos finalísticos 
e objetivos estratégicos desta unidade, estão relacionados abaixo. Em 2014 foi encaminhado o 
memorando à CGTI do MMA, apresentando a demanda. Para 2015, a SRHU/DRH deverá dar início 
ao desenvolvimento dessas atividades.  

− Reformulação e atualização da página eletrônica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
A reformulação e atualção da página eletrônica do CNRH tem como objetivo a melhoria no 
fluxo de informações no âmbito do CNRH (Secretaria Executiva, Plenário e CTs) e com o 
Conselhos de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias Hidrográficas. 

− Criação e manutenção de sistema informatizado para acompanhamento e monitoramento do 
Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). O SIGEOR/PNRH deverá contar com 
ferramenta para auxiliar no monitoramento e avaliação contínuos do PNRH, conferindo maior 
transparência a sua implementação e visibilidade aos resultados alcançados. Com o auxílio do 
sistema serão elaborados gerenciais anuais contendo a situação da implementação do PNRH, 
a serem disponibilizados, entre 2015 e 2022.  

B) Departamento de Revitalização de Bacias: 

O Programa Água Doce (PAD) visa o estabelecimento de uma política pública permanente de acesso 
à água de boa qualidade para o consumo humano, incorporando cuidados técnicos, ambientais e 
sociais na implantação e gestão de sistemas de dessalinização, prioritariamente em comunidades 
rurais difusas do semiárido brasileiro. Para êxito destas ações, o PAD possui três fases de execução: 
realização de diagnósticos socioambientais e técnicos de comunidades rurais difusas do semiárido; 
implantação de sistemas de dessalinização e; manutenção e monitoramento dos sistemas implantados.  
Nesta perspectiva, torna-se imprescindível a organização destas informações em um banco de dados 
consolidado e integrado a outras ações de diversas instituições. 

A estruturação do banco de dados geográficos implica o desenvolvimento de um sistema de 
informações geográficas para veiculação e avaliação dos dados. O sistema deverá ter como 
características principais a compatibilidade com principais browsers do mercado (o Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Netscape, Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux etc).; Interface 
desenvolvida em JavaWeb; O banco de dados gerenciado por  PostgreSQL; Relatórios desenvolvidos 
em IReport; controle de acesso de usuários com níveis de acesso e controle por grupo de usuário por 
meio de senhas criptografadas;  controle e registro de ações dos usuários, gerando assim relatórios 
com dados de quem alterou, quando, como e o que alterou; Disponibilizar deverá ter críticas e 
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máscaras nos campos com formatação especial para evitar erros de digitação por parte dos usuários, 
bem como formulários específicos para cada tipo de dados a ser cadastrado; apresentar relatórios 
gerencias com gráficos para que o administrador do sistema possa acompanhar todas as ações dos 
usuários dentro do sistema; apresentação de imagens nos formato jpg ou gif e os documentos em 
formato pdf; gerar relatórios de auditoria permitindo monitoramento de todas as ações executadas 
pelos usuários contendo as informações de quando, onde e quem realizou a ação, bem como login, 
logout, alterações, inclusões, exclusões e etc.; gerenciamento avançado de operadores com grupos e 
níveis de permissão, facilitando assim a administração do sistema; inserção e atualização de dados 
geográficos no Banco seguindo o modelo proposto pelo Open Geospatial Consortium, permitindo 
armazenamento no formato Well-knowntext e, possuindo interface com o Mapserver. As informações 
do Programa Água Doce devem ser disponibilizadas nos sistemas de informações já existentes nos 
estados envolvidos como o estado do Ceará, que incorporou em seu sistema de informações 
geográficas uma secção para disponibilizar informações gerais do PAD no estado 
(http://atlas.srh.ce.gov.br/). Conforme avaliação, de sistemas disponibilizados em plataformas online, 
o sistema pretendido deverá ser semelhante ao sistema do estado do Ceará dado como exemplo. No 
entanto, a escala de visualização espacial será a própria escala do Programa, a região semiárida e 
integração com a plataforma Google Earth para visualização de imagens de satélite. 

A estruturação de um banco de dados geográfico do PAD com informações provenientes da 
realização de diagnósticos, implantação, manutenção e monitoramento de sistemas de dessalinização 
em comunidades rurais difusas do semiárido brasileiro é imprescindível para gestão do PAD. O 
processo de elaboração deste banco de dados compreende a coleta, organização, sistematização, 
qualificação e consolidação das diversas informações. Dentre outros dados, irá compor o banco de 
informações georreferenciadas do PAD gerais em formato de camadas vetoriais (formato shapefile) 
a quais serão atribuídos outros dados mais detalhados. 

Nesse contexto, as atividades para a construção desse sistema foram iniciadas em 2014, com 
perspectivas de contratação de pessoa jurídica para seu desenvolvimento em 2015. 

C) Departamento de Ambiente Urbano:  

Contrato 001/2012 

A efetivação do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecido pela 
Constituição Federal, tem como desafio a melhoria e conservação da qualidade ambiental dos 
territórios urbanos, nos quais vivem 84,4% da população do país, de acordo com o Censo 
Demográfico de 2010. 

Nesse contexto que se insere a presente iniciativa da SRHU/MMA, cujas competências incluem, entre 
outras, a proposição de planos, normas e estratégias para: a política ambiental urbana; a gestão 
ambiental urbana; o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de 
planejamento e gestão que incorporem a variável ambiental; a revitalização de bacias hidrográficas; 
e a avaliação e mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas urbanas. 

O levantamento proposto deverá refletir a condição atual de 732 (setecentos e trinta e dois) municípios 
brasileiros em relação à variável “cobertura vegetal” existente nas áreas efetivamente urbanizadas e 
no seu entorno imediato (áreas periurbanas) em escala 1:25.000, muito superior ao levantamento da 
cobertura vegetal realizado em outros estudos realizados pelo MMA e entidades conveniadas, onde 
são exercidas as maiores pressões do processo de expansão urbana. Nestas mesmas áreas urbanas, 
também serão registrados os corpos d’água existentes e o levantamento fornecerá informações sobre 
o estado de conservação das APP em suas faixas marginais. Este levantamento será realizado a partir 
do estudo de imagens de satélite sem levantamentos de campo, o que limita inicialmente a precisão 
do levantamento porém permite estudar mais áreas urbanas a um menor custo. 
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Como desdobramentos de tais produtos e resultados, vale mencionar o fornecimento de: critérios para 
a tomada de decisão em questões relacionadas à utilização de APP, áreas de mananciais e outras áreas 
ambientalmente frágeis e vulneráveis; subsídios para a formulação de normas, estratégias, programas 
e projetos da política ambiental urbana, com destaque para a inclusão de variáveis ambientais na 
revisão dos Planos Diretores e para a normatização do processo de expansão urbana.  

O Trabalho também deverá servir de referências para a avaliação de potencialidades e necessidades 
na criação de parques urbanos, com destaque para a proteção da rede hídrica, bem como para novas 
unidades de conservação e áreas verdes de domínio público; critérios para a definição de 
compensações ambientais e medidas mitigadoras de empreendimentos de relevante impacto em áreas 
urbanas; conteúdos para publicações, como Atlas das Áreas Verdes Urbanas; apoio aos programas de 
prevenção de desastres, complementando informações fornecidas pelas Cartas Geotécnicas dos 
municípios se regiões. 

Não há previsão contratual de um sistema de informações geográfico próprio para este projeto. Por 
decorrência deste projeto são esperados mais de 4.000 arquivos vetoriais (shapefile), 4.000 mapas em 
formato pronto para impressão (.pdf) e os respectivos metadados de cada um destes arquivos, que 
serão entregues por meio de mídia (DVD, HD externo). Os arquivos vetoriais (shapefile) e os mapas 
prontos para impressão (.pdf) poderão ser disponibilizados no sítio eletrônico do Ministério do Meio 
Ambiente para download. Pode ser também montado um banco de dados geográficos que permita 
agregar os mapas a sistemas de visualização e acesso de mapas já existentes, como o Visualizador da 
INDE e o I3GEO. De qualquer forma, será necessário montar um banco de dados (web ou 
PostgreSQL) que atenda às necessidades. Os metadados de cada vetor deverão ser disponibilizados 
pela contratada em formato próprio da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, portanto, serão 
disponibilizados na INDE. 

Este levantamento está sendo realizado de forma pioneira, e a divulgação dos dados, além de permitir 
melhor difusão da informação, permitirá maior aprimoramento da mesma, visto que organizações 
governamentais e de pesquisa poderão utilizar estes dados, desenvolvê-los e atualizá-los. 

Contrato 002/2012 

A Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trouxe novos instrumentos 
para a gestão de resíduos, dentre eles o SINIR. O Decreto 7.404/2010, em seu artigo 71, instituiu o 
SINIR, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e no seu parágrafo único determinou que 
fosse implementado no prazo máximo de 02 (dois) anos da publicação de Decreto, ou seja, até o dia 
23/12/12. 

Para atender ao marco legal de resíduos, foi celebrado contrato para a elaboração de estudo e 
desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, junto ao 
Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação, da UnB, tendo como referência a Lei de Inovação, 
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. 

A PNRS está basicamente ancorada no SINIR, estabelecido no art. 12 da Lei 12.305/2010, que por 
sua vez está ligado ao SINIMA e ao SINISA, que ainda não se encontram em plena operação. O 
Inventário de Resíduos se somará ao Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos, que será 
preenchido e atualizado pelas indústrias, sinalizando a origem, transporte e destinação final dos 
resíduos. O Cadastro Técnico de Operadores de Resíduos Perigosos é um ponto que merece atenção 
especial para aproveitamento do seu potencial e série histórica de dez anos. O IBAMA será 
responsável por coordenar esse cadastro e promover a sua integração com o Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e com o SINIR. 
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Para garantir essa estrutura, o MMA apoiará os estados, o Distrito Federal, os municípios e os 
respectivos órgãos executores do SISNAMA na organização das informações, no desenvolvimento 
dos instrumentos e no financiamento das ações voltadas à implantação e manutenção do SINIR. 

O MMA, os estados, o Distrito Federal e os municípios, de forma conjunta, organizarão e manterão 
a infraestrutura necessária para receber, analisar, classificar, sistematizar, consolidar e divulgar dados 
e informações qualitativas e quantitativas sobre a gestão de resíduos sólidos. Os estados, o Distrito 
Federal e os municípios disponibilizarão anualmente ao SINIR as informações necessárias sobre os 
resíduos sólidos sob sua esfera de competência. 

Sendo assim, as questões-chave em termos de políticas públicas para os resíduos envolvem a geração 
de informações, com destaque para as informações relacionadas ao balanço de massa desses resíduos 
(informações quali-quantitativas sobre geração, armazenamento, tratamento, passivo e 
reaproveitamento), sobre o atendimento à legislação pertinente, dados de medições e sua 
confiabilidade, investigação histórica, análise de tendência, e avaliação da eficiência e eficácia dos 
instrumentos previstos nas políticas públicas nacionais e estaduais em relação aos resultados 
pretendidos. 
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Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo  
Valores 

Desembolsados 
2014 CNPJ Denominação 

001/2012 Execução de serviços 
técnicos 
especializados para a 
elaboração - mediante 
utilização e 
processamento de 
imagens de satélite – 
de levantamento da 
cobertura vegetal e 
dos corpos d’água 
existentes nas áreas 
efetivamente 
urbanizadas e 
periurbanas de 732 
(setecentos e trinta e 
dois) municípios 
brasileiros. E 
disponibilidade das 
imagens de satélite 
requeridas. 

30/06/20
15 

00.038.174
/0001-43 

FUB R$ 
519.288,00 

R$ 00,00 

002/2012 Desenvolver pesquisa 
científica para o 
tratamento das 
informações 
envolvidas na Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos, com o 
propósito de 
implementar uma 
adequada Arquitetura 
da Informação, 
necessária a gestão 
estratégica do SINIR 
- Sistema Nacional de 
Informações sobre 
Gestão de Resíduos 
Sólidos do Governo 
Federal. 

14/12/20
14 

00.038.174
/0001-43 

FUB R$ 
5.466.692,00 

R$ 1.500.000,00 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 

10.1. Gestão do Uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental 

A SRHU participa da Agenda Ambiental da Administração Pública A3P e os Aspectos sobre a gestão 
ambiental e Licitações Sustentáveis são conduzidos pela SAIC/MMA que reportará as informações 
pertinentes a esse item em seu Relatório de Gestão. 
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11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

 

11.1. Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

O Quadro A.11.1.1 localizado no anexo contempla as informações sobre as providências adotadas 
pelos órgãos e entidades jurisdicionados ao TCU para atender às suas deliberações, estando 
estruturado em dois (2) blocos de informação: Unidade Jurisdicionada e Deliberações do TCU, 
dividido o segundo bloco em duas partes complementares: Deliberações expedidas pelo TCU, que 
identifica a determinação ou a recomendação lavrada pelo TCU, em nível de item do Acórdão, e 
Providências Adotadas, que apresenta as informações do gestor sobre as providências adotadas para 
dar cumprimento ao Acórdão. 

11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Não se aplica, pois não há deliberações do TCU pendentes de atendimento por parte desta Secretaria 
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. 

11.2. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno (OCI) 

Apesar de não ter havido auditoria do OCI no exercício de 2014 esta secretaria está promovendo 
ações no sentido de cumprir as duas recomendações exaradas em 2013 pela CGU, último ano em que 
essa realizou auditoria interna na secretaria. 

Segue abaixo as recomendações e providências a serem implementadas pela SRHU a partir do 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306269: 

Recomendação 1:Em que pese as providências que já vêm sendo adotadas pela unidade, 
recomendamos que a SRHU elabore um estudo da necessidade de cargos e funções comissionadas, 
assim como a forma ideal de distribuição (estrutura organizacional), e encaminhe à Secretaria 
Executiva para conhecimento e providências. Além disso, recomendamos que os cargos de diretoria 
e gerência vagos sejam preenchidos de forma a melhorar a distribuição das responsabilidades. 

De acordo com o Decreto 6.101, de 26/04/2007, em seu Art. 2º, II, c, a Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU), é composta pelos seguintes departamentos: de Recursos 
Hídricos, de Revitalização de Bacias Hidrográficas e de Ambiente Urbano. 

Há, entretanto, uma proposta de reestruturação da SRHU, a qual foi trabalhada com a Secretaria 
Executiva, para atender a nova realidade do Ministério e a recomendação da CGU, para desenvolver, 
de forma diferenciada, os novos papéis na Gestão Ambiental do país. Esta proposta está em análise 
no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e deverá ser objeto de um Decreto para 
reestruturação do MMA e de suas Secretarias, com as respectivas competências. 

Informamos que não há mais cargos vagos na Secretaria. 

Recomendação 2: Que a unidade, em alinhamento com o planejamento institucional, promova seu 
próprio planejamento e elabore indicadores que facilitem o monitoramento da execução de suas 
competências. 

O MMA, paralelamente ao processo de reestruturação pleiteado junto ao MPOG, concluiu em 2013 
seu Planejamento Estratégico Institucional, passando à sua implementação e monitoramento a partir 
de 2014. Dessa forma, visando o cumprimento da segunda recomendação, a SRHU elaborou com 
base no Planejamento Institucional do MMA seu próprio Planejamento Estratégico o qual passará a 
ser implementado nos exercícios seguintes.  
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11.3. Declaração de bens e rendas estabelecida na Lei 8.730/93 

Não se aplica à SRHU. O acompanhamento das obrigações referentes à entrega da declaração de bens 
e rendas (DBR) por autoridades, servidores e empregados públicos relacionados no art. 1° da Lei nº 
8.730/93 é realizado pela SECEX/MMA. 

11.4. Medidas Adotadas em caso de dano ao erário 

As informações quanto às medidas adotadas em caso de dano ao erário, serão reportadas no Relatório 
de Gestão da SECEX/MMA, tendo em vista que a SPOA é a unidade responsável pela adoção de tais 
medidas. 
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11.5. Alimentação SIASG e SICONV 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

12.1. Medidas adotadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas normas 
brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público 

Não se aplicam, pois as informações são de responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 

12.2. Apuração dos custos do programas e das unidades administrativas 

Não se aplicam, pois as informações são de responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 

12.3. Conformidade contábil 

Não se aplicam, pois as informações são de responsabilidade da SPOA/SECEX/MMA. 

12.4. Declaração do contador e atestado a conformidade das demonstrações contábeis 

Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO - SRHU 440111 

          Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial 
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 
4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 
 
          Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local Brasília Data 23/01/2015 

Contador 
Responsável 

Jane Márcia Assunção CRC nº 5477/0-O 
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Quadro A.12.4.2 – Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E AMBIENTE URBANO 
440005/440078/440079/44011

1 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro, 
Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido), regidos 
pela Lei n.°4.320/1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela 
Resolução CFC n° 1.133/2008, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO  no tocante a: 

UG:440005 - SECRETARIA DE REC HÍDRICOS E AMBIENTE U RBANO 

a) CONVÊNIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição -656 

b) CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição -657 

c) CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS - Restrição -659 

d) ACORDO COOP.TÉCNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA -Restrição – 668 

e) ACORDO COOP.TÉCNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA - Restrição – 670 

 

UG:440078 - DEP.REVITALIZAÇÃO BACIAS HIDROGRÁFICAS – DRBH 

a) FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO - Restrição- 315 

b) CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição – 657 

c) ACORDO COOP.TÉCNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA — Restrição – 668 

d) ACORDO COOP.TÉCNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA -Restrição – 670 

e) TERMO COOPERAÇÃO A COMPROVAR - DATA EXPIRADA - Restrição – 767 

 
UG:440079 - DEPARTAMENTO DE AMBIENTE URBANO – DAU 
a) FALTA/RESTRIÇÃO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO - Restrição – 315 

b) CONVÊNIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição – 656 

c) CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição – 657 

d) ACORDO COOP.TÉCNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA - Restrição – 668 

e) ACORDO COOP.TÉCNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA - Restrição -670 

 

Apresento a (s) justificativa (s) para permanência de restrições contábeis no encerramento do exercício de 
2014. 

A Setorial Contábil considerando sua competência de Setorial de Unidade Gestora, fornece suporte técnico às 
Unidades por mensagens SIAFI, meio telefônico, presencial, mensagens eletrônicas, relatórios técnicos e notas 
informativas, monitoramento constante dos demonstrativos contábeis do Órgão e das unidades gestoras, utilizando 
também os auditores contábeis desenvolvidos pelo órgão central de contabilidade (CONCONTIR, CONINCONS). 
Reiteradamente é solicitado a correção das discordâncias detectadas, no entanto, nem sempre a Unidade atende na sua 
plenitude as recomendações. Caso permaneçam pendentes, registra-se a conformidade de UG e consequentemente de 
Órgão. 

 
          Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local Brasília Data 23/01/2015 

Contador 
Responsável 

Jane Márcia Assunção CRC nº 5477/0-O 
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

13.1. Outras informações consideradas relevantes pela unidade jurisdicionada 
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II - PARTE B, ITEM 58 DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013 
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58. ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE EXECUTAM ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL, COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES NA MODALIDADE 
“PRODUTO” 

PROJETO BRA/OEA/08/001 – MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL URBANA NO BRASIL 

O Projeto BRA/OEA/08/001 foi assinado em 19/12/2008 com vigência até dezembro/2013 tendo sido 
feita a Revisão 1 em 2010/11 com o intuito de cumprir considerações constantes do Acórdão TCU 
1399/2009, o que acarretou na exclusão de atividades consideradas típicas da Administração.  A 
Revisão 2 prorrogou o Projeto por 6 meses adicionais (até 30/junho/2014) a fim de dar cumprimento 
aos processos de seleção concluídos no 2º semestre de 2013 e respectiva contratação de sete 
consultorias (PF) para desenvolver estudos relacionadas com os seguintes temas: instrumentos de 
planejamento regional, local e setorial, indicadores de qualidade ambiental e diretrizes ambientais 
para o desenvolvimento de cidades sustentáveis no Brasil. A prorrogação do Projeto teve a 
concordância da ABC/MRE por meio do Ofício no. 1321/ABC/CGCM datado de 18/12/2013 e 
publicação no DOU em 31/12/2013. 

Uma vez que o Projeto encerrou em junho/2014 e, considerando-se as orientações dadas no Relatório 
TCU/2014 quanto ao preenchimento deste item no respectivo Relatório (análise crítica com enfoque 
na eficácia da adoção deste mecanismo de aquisição de conhecimento especializado no âmbito de 
projetos de cooperação técnica com organismos internacionais), informa-se que esta análise crítica 
tece considerações sobre a execução do Projeto BRA/OEA/08/001 considerando o  seu período 
integral de execução, qual seja de dez/2008 a junho/2014. 

Inicialmente ressalta-se que a Execução Financeira do Projeto como um todo atingiu cerca de 91%.  
Quanto à Execução Física, os parágrafos seguintes apresentam as informações complementares. 

O Projeto mostrou-se adequado no que se refere à contratação de consultorias especializadas 
subsidiando a SRHU em temas relevantes de sua competência, tais como: a PNRS e seus 
instrumentos, dentre eles com destaque para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o SINIR, os 
Consórcios Públicos, a Coleta Seletiva e a inclusão social e econômica dos catadores de materiais 
recicláveis; bem como a realização de  estudos relacionados com os instrumentos de planejamento 
no ambiente urbano visando a incorporação da Gestão Ambiental Urbana de forma transversal às 
demais políticas públicas. 

Algumas temáticas foram mais desenvolvidas do que outras em função das priorizações feitas pela 
SRHU/MMA, dando cumprimento ao desafio da implementação da PNRS, após a sua instituição sob 
forma de lei e Decreto em 2010.  Entretanto ressalta-se que tal fato não afetou os resultados almejados 
do Projeto de uma maneira geral. 

O Projeto compreendeu   89 contratos no período de 2008 a 2014, sendo que cerca de 4% foi 
cancelado ou teve Produto parcialmente aprovado, porcentagem esta que pode ser verificada no 
decorrer do 1º. Semestre/2014.  Tal fato não comprometeu o atingimento dos Resultados do Projeto 
como um todo.  

O Projeto propiciou uma forte articulação com demais entes federados e instituições que atuam direta 
e indiretamente na gestão ambiental em áreas urbanas e temas correlatos, fomentou a participação 
social por meio da representação da sociedade civil devidamente organizada e a difusão e divulgação 
das ações e dos principais resultados obtidos nos principais fóruns, bem como a internalização, por 
parte das equipes da SRHU, do conhecimento adquirido. 

Em suma, os estudos produzidos durante o período integral do Projeto, qual seja 2008-2014 balizaram 
importantes discussões técnicas que a SRHU manteve com seus parceiros e demais entidades e 
suscitaram o surgimento de novas temáticas abrindo um leque de oportunidades para a implementação 



128 

 

de políticas públicas ambientais no meio urbano com enfoque moderno e refletindo os grandes 
dilemas atuais e da sociedade futura.   

A contratação de especialistas em novas áreas de conhecimento ou em temas que a SRHU não 
apresentava expertise propiciou um incremento na capacidade técnica das equipes envolvidas, em 
especial do Departamento de Ambiente Urbano. 

Foram autuadas ao Processo a Prestação de Contas apresentada pela OEA para o período de 2009 a 
junho/2014, bem como foi elaborado o Relatório Final do Projeto BRA/OEA/08/001, que apresentou 
o histórico do Projeto, sua Execução Física e Financeira, Avaliação dos Resultados alcançados e 
benefícios após a conclusão do Projeto, conforme sumarizado acima. 

Ao comparar-se o valor da Taxa Administrativa da OEA observou-se que a Secretaria Geral/OEA, 
tomou por base os valores repassados pela SRHU/MMA e não o valor efetivamente desembolsado 
pelo Projeto (execução propriamente dita do Projeto). Este fato implica diretamente no saldo de 
devolução, por parte da OEA, à União.  

Diante desta divergência de valores, em 17/09/2014, a SRHU/MMA enviou à ABC/MRE o Ofício 
no. 449/2014/GAB/SRHU/MMA, em que solicita a manifestação da Agência quanto ao 
posicionamento da OEA, em face da dissonância com relação ao estatuto do Projeto.  Em 02/10/2014, 
por meio do Ofício no. 953/CGCM-ABC a ABC/MRE considera que a base de cálculo do percentual 
de ressarcimento de despesas administrativas da OEA deverá ser o valor total executado pelo projeto, 
em concordância com o posicionamento apresentado pela SRHU/MMA. 

Em   19/12/2014 a SRHU/MMA encaminhou o Ofício no. 661/GAB/SRHU/MMA para o Sr. Cletus 
Springer - Diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da SG/OEA, em Washington-
DC, em que informa sobre a consulta feita à ABC/MRE e seu posicionamento, bem como menciona 
o ajuste a ser feito no valor a ser devolvido (saldo remanescente) pela OEA ao Governo Brasileiro.   

O ofício solicita então que a OEA faça nova análise à luz do Programa Executivo e do posicionamento 
da ABC/MRE frente a questão e solicita ainda que seja informada à SRHU/MMA para que esta possa 
adotar os procedimentos operacionais visando a devolução do saldo remanescente do Projeto. O 
ofício foi acompanhado dos devidos anexos mencionados no mesmo. 

Uma vez que não houve retorno por parte da SG/OEA, em 05.02.2015 a SRHU/MMA enviou nova 
solicitação à SG/OEA, via Ofício no. 11/2015/GAB/SRHU/MMA com o intuito de agilizar os 
trâmites visando a finalização adequada do Projeto, com a devolução do saldo remanescente em 
conformidade com a legislação brasileira. 

Por fim, no dia 01.04.2015 a SRHU/MMA enviou o Ofício no. 43/2015/GAB/SRHU/MMA para o 
Diretor da ABC/MRE – Embaixador Fernando José Marroni de Abreu solicitando que a Agência 
adote as medidas cabíveis perante a SG/OEA em Washington para o deslinde da questão, com a 
devolução do saldo remanescente à conta do Tesouro Nacional, conforme prevê o Programa 
Executivo que respalda a execução do Projeto. 
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Quadro B.58.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos 
Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos SG/OEA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil BRA/OEA/08/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CPR nº 349609 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver metodologia de integração dos seguintes instrumentos de planejamento e gestão 
territorial: Plano Diretor Participativo, Plano de Gestão Integrada da Orla, Plano de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica e Plano de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres com vistas a ampliar a capacidade municipal de promover 
tal articulação e melhorar a eficiência da ação governamental e o fortalecimento da dimensão ambiental desses 
instrumentos. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no 

Exercício 
Total pago no 

Exercício 
Total pago até o Final do 

Exercício 

12/02/2014 30/05/2014 36.000,00  36.000,00  36.000,00  36.000,00  

Insumos Externos 

Despesas com diárias, passagens aéreas e adicional de deslocamento foram previstas no contrato dessa consultoria, cujo 
valor totaliza R$5.003,90. 

Produtos Contratados 

Descrição       
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Sistematização de informações e elaboração de proposta de matriz 
lógica -  Plano Diretor Participativo, Plano de Gestão Integrada da 
Orla, Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Plano 
de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. 

30/04/2014 21.600,00  

Apresentação de proposta metodológica de análise integrada dos 
instrumentos - Plano Diretor Participativo, Plano de Gestão Integrada 
da Orla, Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e 
Plano de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. 

30/05/2014 14.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: CAMILA BARBOSA CPF: 052.368.336-71 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi executado dentro do prazo previsto. O 
desenvolvimento dos produtos foi acompanhado pela equipe técnica da SRHU, de forma a garantir o cumprimento dos 
objetivos dos requisitos exigidos no contrato. Os produtos foram aprovados. 
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Quadro B.58.2 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos 
de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos SG/OEA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil BRA/OEA/08/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CPR nº 349604 

Objetivo da Consultoria: Realizar a atualização e consolidação das diretrizes ambientais para o desenvolvimento de 
“Cidades Sustentáveis” no Brasil, em conformidade com as regras a serem seguidas para eventual publicação deste termo 
de referência. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no 

Exercício 
Total pago no 

Exercício 
Total pago até o Final do 

Exercício 

06/02/2014 29/04/2014 19.570,00  19.570,00  
                                  
-    

                                  -    

Insumos Externos 

Despesas com diárias, passagens aéreas e adicional de deslocamento foram previstas no contrato dessa consultoria, cujo 
valor totaliza R$3.211,00. 

Produtos Contratados 

Descrição       
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Atualização e consolidação de diretrizes ambientais para o 
desenvolvimento de “Cidades Sustentáveis” articulado com os eixos 
temáticos do Programa Brasil +20. 

29/04/2014 19.570,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: DANIELA LIBÓRIO DI SARNO CPF: 094.455.508-03 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não houve aprovação do Produto apresentado pela 
Consultora, uma vez que o documento não atingiu, em sua totalidade, os objetivos constantes no Contrato. No decorrer 
da vigência desse contrato ocorreram várias orientações, por parte da equipe técnica da SRHU/MMA, buscando direcioná-
la para cumprimento dos objetivos constantes no Termo de Referência. Diante disto, não foi efetuado nenhum pagamento 
para a Sra. Daniela Cibório Di Sarno por parte do Projeto BRA/OEA/08/001. 
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Quadro B.58.3 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos 
de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos SG/OEA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil BRA/OEA/08/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CPR nº 349584 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver metodologia de integração dos seguintes instrumentos de planejamento e gestão 
territorial: Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade Urbana e Plano de Habitação, com vistas a ampliar a 
capacidade municipal de promover tal articulação e melhorar a eficiência da ação governamental e o fortalecimento da 
dimensão ambiental desses instrumentos. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no 

Exercício 
Total pago no 

Exercício 
Total pago até o Final do 

Exercício 

05/02/2014 30/05/2014 36.000,00  36.000,00  36.000,00  36.000,00  

Insumos Externos 

Despesas com diárias, passagens aéreas e adicional de deslocamento foram previstas no contrato dessa consultoria, cujo 
valor totaliza R$5.874,90. 

Produtos Contratados 

Descrição       
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Sistematização de informações e elaboração de proposta de matriz 
lógica – Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade Urbana e 
Plano de Habitação 

30/04/2014 21.600,00  

Apresentação de proposta metodológica de análise integrada dos 
instrumentos – Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade 
Urbana e Plano de Habitação. 

30/05/2014 14.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: ELISAMARA DE OLIVEIRA EMILIANO  CPF: 168.293.358-09 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi executado dentro do prazo previsto. O 
desenvolvimento dos produtos foi acompanhado pela equipe técnica da SRHU, de forma a garantir o cumprimento dos 
objetivos dos requisitos exigidos no contrato. Todos os produtos foram aprovados. 
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Quadro B.58.4 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos 
de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos SG/OEA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil BRA/OEA/08/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CPR nº 349590 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver metodologia de integração dos seguintes instrumentos de planejamento e gestão 
territorial: Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual, Plano de Recursos Hídricos e Planos de Desenvolvimento 
Regional Sustentável, com vistas a ampliar a capacidade municipal de promover tal articulação e melhorar a eficiência 
da ação governamental e o fortalecimento da dimensão ambiental desses instrumentos. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no 

Exercício 
Total pago no 

Exercício 
Total pago até o Final do 

Exercício 

05/02/2014 28/05/2014 36.000,00  36.000,00  
                                  
-    

                                  -    

Insumos Externos 

Não houve previsão de insumos externos no contrato dessa consultoria. 

Produtos Contratados 

Descrição       
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Sistematização de informações e elaboração de proposta de matriz 
lógica – Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual, Plano de 
Recursos Hídricos e Planos de Desenvolvimento Regional 
Sustentável. 

30/04/2014 21.600,00  

Apresentação de proposta metodológica de análise integrada dos 
instrumentos – Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual, Plano de 
Recursos Hídricos e Planos de Desenvolvimento Regional 
Sustentável. 

28/05/2014 14.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: KÁTIA CASTRO DE MATTEO CPF: 177.663.088-27 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: A Consultora apresentou uma versão preliminar do 
Produto 1 e não viabilizou a entrega da versão final do mesmo. Em Carta datada de 14 de abril de 2014 a Consultora 
solicitou o cancelamento de seu contrato por motivos particulares. Diante disto, não foi efetuado nenhum pagamento para 
a Sra. Kátia Castro de Mato o por parte do Projeto BRA/OEA/08/001. 
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Quadro B.58.5 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos 
de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos SG/OEA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil BRA/OEA/08/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CPR nº 349603 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver metodologia de integração dos seguintes instrumentos de planejamento e gestão 
territorial: Plano Diretor Participativo, Plano de Saneamento Básico e Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
com vistas a ampliar a capacidade municipal de promover tal articulação e melhorar a eficiência da ação governamental 
e o fortalecimento da dimensão ambiental desses instrumentos. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no 

Exercício 
Total pago no 

Exercício 
Total pago até o Final do 

Exercício 

06/02/2014 28/05/2014 36.000,00  36.000,00  
                        
7.452,00  

                        7.452,00  

Insumos Externos 

Despesas com diárias, passagens aéreas e adicional de deslocamento foram previstas no contrato dessa consultoria, cujo 
valor totaliza R$5.524,90. 

Produtos Contratados 

Descrição       Data prevista de 
entrega 

Valor 

Sistematização de informações e elaboração de proposta de matriz 
lógica – Plano Diretor Participativo, Plano de Saneamento Básico e 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

30/04/2014 21.600,00  

Apresentação de proposta metodológica de análise integrada dos 
instrumentos – Plano Diretor Participativo, Plano de Saneamento 
Básico e Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

28/05/2014 14.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: MARCELO GONÇALVES CPF: 037.500.039-98 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:   O Produto apresentado pelo Consultor foi aprovado 
parcialmente, não atingindo em sua totalidade os objetivos do contrato. No decorrer da vigência desse contrato ocorreram 
várias orientações, por parte da equipe técnica da SRHU/MMA, buscando direcioná-lo para cumprimento dos propósitos 
constantes no Termo de Referência. Diante disto, foi efetuado o pagamento parcial do 1º Produto de 34,5% (trinta e quatro 
e meio por cento) do total pretendido. Consequentemente ocorreu o comprometimento da execução do produto final 
motivo pelo qual optou-se pelo cancelamento do referido contrato. 
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Quadro B.58.6 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos 
de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos SG/OEA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil BRA/OEA/08/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CPR nº 349613 

Objetivo da Consultoria: Elaboração de estudo técnico contendo proposta de indicadores de qualidade ambiental urbana, 
para a avaliação de vulnerabilidades ambientais em áreas urbanas. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 
Contrato 

Total Previsto no 
Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o Final do 
Exercício 

14/02/2014 28/05/2014 36.000,00  36.000,00  36.000,00  36.000,00  

Insumos Externos 

Despesas com diárias, passagens aéreas e adicional de deslocamento foram previstas no contrato dessa consultoria, cujo 
valor totaliza R$5.416,50. 

Produtos Contratados 

Descrição       
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Levantamento do estado da arte sobre indicadores de qualidade 
ambiental urbana e avaliação de vulnerabilidades ambientais em áreas 
urbanas. 

30/04/2014 14.400,00  

Proposta de painel de indicadores de qualidade ambiental urbana. 28/05/2014 21.600,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: MARCUS POLETTE CPF: 010.794.238-00 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi executado dentro do prazo previsto. O 
desenvolvimento dos produtos foi acompanhado pela equipe técnica da SRHU, de forma a garantir o cumprimento dos 
objetivos dos requisitos exigidos no contrato. Os produtos foram aprovados. 
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Quadro B.58.7 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos 
de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos SG/OEA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no Brasil BRA/OEA/08/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CPR nº 349588 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver metodologia de integração dos seguintes instrumentos de planejamento e gestão 
territorial: Plano Diretor Participativo, Zoneamento Ecológico-Econômico e Agenda 21, com vistas a ampliar a 
capacidade municipal de promover tal articulação e melhorar a eficiência da ação governamental e o fortalecimento da 
dimensão ambiental desses instrumentos. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no 

Exercício 
Total pago no 

Exercício 
Total pago até o Final do 

Exercício 

05/02/2014 28/05/2014 36.000,00  36.000,00  36.000,00  36.000,00  

Insumos Externos 

Despesas com diárias, passagens aéreas e adicional de deslocamento foram previstas no contrato dessa consultoria, cujo 
valor totaliza R$5.364,90. 

Produtos Contratados 

Descrição       
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Sistematização de informações e elaboração de proposta de matriz 
lógica – Plano Diretor Participativo, Zoneamento Ecológico-
Econômico e Agenda 21. 

30/04/2014 21.600,00  

Apresentação de proposta metodológica de análise integrada dos 
instrumentos – Plano Diretor Participativo, Zoneamento Ecológico-
Econômico e Agenda 21. 

28/05/2014 14.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: MÔNICA ANTONIA VIANA  CPF: 044.186.828-21 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi executado dentro do prazo previsto. O 
desenvolvimento dos produtos foi acompanhado pela equipe técnica da SRHU, de forma a garantir o cumprimento dos 
objetivos dos requisitos exigidos no contrato. Os produtos foram aprovados. 
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PROJETO BRA/IICA/14/004 

O Projeto BRA/IICA/14/004 foi firmado em 30/04/2014 tendo vínculo direto com as iniciativas do 
Projeto INTERÁGUAS, no âmbito do Acordo de Empréstimo no.8074-BR firmado entre o Governo 
Brasileiro e o Banco Mundial (BIRD).  Portanto os recursos alocados a este Projeto são advindos 
diretamente do Acordo de Empréstimo firmado e sua respectiva contrapartida nacional. A conclusão 
do Projeto está, portanto, vinculada ao término do INTERÁGUAS, qual seja dezembro/2016. 

Diante do acima exposto o Projeto segue as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores 
Financiadas por Empréstimos do Banco Mundial, alinhadas com as regras do Organismo 
Internacional (IICA) bem como a legislação nacional pertinente. 

Até o presente momento foram assinados 02 (dois) contratos de consultoria, sendo que num deles 
ocorreu a elaboração do Produto 01 e seu respectivo pagamento ainda em 2014.  O restante da 
execução ocorrerá no decorrer de 2015.  Estão ainda previstas novas contratações em 2015, com 
destaque para a Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

Por fim, o Projeto de Cooperação Técnica em questão visa contribuir para o desenvolvimento das 
ações integrantes nos Componentes de Gestão de Recursos Hídricos e Ações Intersetoriais, no âmbito 
do INTERÁGUAS. Compreende exclusivamente a contratação de consultoria especializada (pessoa 
física) em complementariedade às ações que já vem sendo desenvolvidas diretamente pela SRHU 
(execução direta) no que se refere às contratações de Pessoa Jurídica para o desenvolvimento de 
estudos estratégicos no setor água.  Neste enfoque tem-se mostrado uma importante ferramenta para 
a SRHU em adquirir conhecimento e expertise em temas específicos. 
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Quadro B.58.8 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos 
de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 
1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente SRHU/MMA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto de Cooperação Técnica para Aprimorar a Implementação da Gestão Integrada dos 
Recursos Hídricos e seus usos Múltiplos no Brasil. 

BRA/IICA/14/004 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 114302 

Objetivo da Consultoria: Elaborar e Ministrar Cursos de Capacitação em Planejamento e Gerenciamento de 
Aquisições de Projetos Financiados Pelo Banco Mundial. 

Período de 
Vigência 

Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no Exercício 

Total pago no 
Exercício 

Total pago até o 
Final do Exercício 

30/10/2
014 

29/01/201
6 

175.320,00 17.532,00   17.532,00 

Insumos Externos 

Para ministrar o conteúdo programático serão utilizados, ao longo de cada capacitação, os materiais e equipamentos 
abaixo descritos: Quadro Branco; Canetas para quadro branco (azul, preta e vermelha), Notebook, Projetor, Tela de 
projeção, Apostilas. As aulas deverão ocorrer em ambiente próprio que permita a interação, a disseminação do 
conteúdo e o aprendizado, sem interferência externas. Os participantes precisarão de apoio nas cadeiras.  
A Secretaria (SRHU/MMA) ofertará a consultora o ambiente propício a execução da capacitação, bem como 
disponibilizará logística para impressão física dos materiais necessários.  

Produtos Contratados 

Descri
ção 

      
Data prevista 

de entrega 
Valor 

PRODUTO I – Plano de Capacitação do Curso de Planejamento e 
Gerenciamento de Aquisições de Projetos Financiados pelo Banco Mundial. 

29/11/2014 17.532,00 

PRODUTO II – Apostila: Curso de Capacitação em Planejamento e 
Gerenciamento de Aquisições de Projetos Financiados pelo Banco Mundial. 

27/02/2015 47.336,40 

PRODUTO III – Capacitação da Turma 1 – Planejamento e Gerenciamento 
de Aquisições de Projetos Financiados pelo Banco Mundial.  

28/04/2015 21.038,40 

PRODUTO IV – Capacitação da Turma 2 – Planejamento e Gerenciamento 
de Aquisições de Projetos Financiados pelo Banco Mundial. 

27/06/2015 21.038,40 

PRODUTO V – Capacitação da Turma 3 – Planejamento e Gerenciamento 
de Aquisições de Projetos Financiados pelo Banco Mundial. 

26/08/2015 21.038,40 

PRODUTO VI – Capacitação da Turma 4 – Planejamento e Gerenciamento 
de Aquisições de Projetos Financiados pelo Banco Mundial. 

25/10/2015 21.038,40 

PRODUTO FINAL – Recomendações de Ações Futuras de Capacitação em 
Planejamento e Gerenciamento de Aquisições de Projetos Financiados pelo 
Banco Mundial.  

23/01/2016 26.298,00 

Consultor Contratado 
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Nome do Consultor: Lucianna Diehl Matte 
CPF: 504.270.241-
53 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O presente contrato foi assinado no dia 30 de 
outubro de 2014, duração de 15 meses e término previsto para início de 2016. Na primeira semana de dezembro de 
2014 ocorreu a capacitação de uma turma piloto para validar parte dos módulos que serão ofertados na capacitação 
propriamente dita de 04 (quatro) turmas previstas para acontecerem no decorrer de 2015. O PRODUTO I foi 
entregue, analisado e aprovado em dezembro de 2014. 

 

Quadro B.58.9 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos 
Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente SRHU/MMA 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto de Cooperação Técnica para Aprimorar a Implementação da Gestão Integrada dos 
Recursos Hídricos e seus usos Múltiplos no Brasil. 

BRA/IICA/14/004 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 114324 

Objetivo da Consultoria: Elaborar Estudos Técnicos Relacionados com o Gerenciamento do Programa 
INTERÁGUAS da SRHU. 

Período de 
Vigência 

Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 
Total Previsto no 

Exercício 
Total pago no 

Exercício 
Total pago até o Final 

do Exercício 

10/11/2
014 

09/08/201
5 

128.268,00 0 0 0 

Insumos Externos 

Os custos referentes a impressão do material (Resumo Executivo) para a transferência de conhecimento, prevista no 
Produto Final ocorrerão por conta da SRHU/MMA, cabendo à consultora somente a entrega do material em meio 
digital já corrigido e formatado. 

Produtos Contratados 

Descri
ção 

      
Data prevista de 

entrega 
Valor 

PRODUTO I – RT 1 – Levantamento e Avaliação dos 
Procedimentos e Documentação Relacionados com a Execução 
Física e Financeira do INTERÁGUAS, na SRHU. 

09/01/2015 19.240,20 

PRODUTO II – RT 2 – Propostas Relacionadas ao Monitoramento 
das Ações de Gerenciamento do INTERÁGUAS na SRHU/MMA.  

23/02/2015 19.240,20 

PRODUTO III – RT 3 – Procedimentos Relacionados a Guarda dos 
Documentos Gerados no Âmbito do Programa INTERÁGUAS em 
Atendimento aos Normativos do BIRD e da Legislação Nacional. 

25/03/2015 19.240,20 
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PRODUTO IV – RT 4 – Propostas Visando a Melhoria do 
Gerenciamento Físico e Financeiro do Programa INTERÁGUAS 
na SRHU. 

09/05/2015 25.653,60 

PRODUTO V – RT 5 – Manual de Procedimentos, Rotinas e 
Documentação para Subsidiar o Gerenciamento do Programa 
INTERÁGUAS na SRHU. 

11/07/2015 32.067,00 

PRODUTO FINAL – RT FINAL – Resumo Executivo para 
Orientação dos Servidores Envolvidos na Execução do Programa 
INTERÁGUAS na SRHU/MMA. 

09/08/2015 12.826,80 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Silvia de Fátima NevianiVallini CPF: 619.997.924-91 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O presente contrato foi assinado em 10/11/2014, 
duração de 9 meses, com PRODUTO I (RT I) previsto para ser entregue em janeiro/2015. 

  



140 

 

59. UNIDADES JURISDICIONADAS QUE GERENCIEM PROJETOS E PROGRA-MAS 
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 

Projeto INTERÁGUAS – Acordo de Empréstimo n° 8074-BR 

O Programa de Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS ), Acordo de Empréstimo n° 8074-
BR, assinado pela República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), possui como objetivo geral: (i) contribuir para o fortalecimento da 
capacidade de planejamento e gestão no setor água, especialmente nas regiões menos desenvolvidas 
do país, visando aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de serviços, (ii) aumentar a 
oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos, (iii) e melhorar 
a aplicação de recursos públicos no setor água, reduzindo deseconomias causadas por deficiências na 
articulação e coordenação intersetoriais. 

Pelo lado do Governo Brasileiro são quatro os executores do Projeto: ANA, MMA, Ministério das 
Cidades, e Ministério da Integração Nacional. O Acordo de Empréstimo foi assinado em 30 de agosto 
de 2011, tornou-se efetivo em 30 de abril de 2012, e possui data prevista para o seu encerramento em 
31 de dezembro de 2016. 

Durante o exercício de 2014 foram assinados quatro contratos para prestação de serviços de 
consultoria: dois deles cujo processo de seleção foi iniciado ainda em 2013 (citados do Relatório de 
Gestão do exercício anterior), e outros dois, para seleção de consultor pessoa física que foram 
iniciados em 2014. Além disso, também foram iniciados outros dois processos de seleção de empresas 
de consultoria, na modalidade de Seleção Baseada na Qualidade e Custo, sendo a perspectiva de 
assinatura destes para janeiro/2015. 

Com relação às duas seleções iniciadas em 2013 a saber: Elaboração do PERH do estado de Goiás, e 
Elaboração da Carta das Águas Subterrâneas do Estado do Paraná, ambas encontram-se em execução, 
sendo acompanhadas por técnicos da SRHU/MMA, e tendo seus produtos pagos à medida que são 
aprovados pela comissão técnica e gestor do contrato. 

Durante o exercício de 2014 foram iniciadas duas contratações de consultor pessoa física para apoiar 
na implementação do Projeto INTERÁGUAS na SRHU/MMA. As contratações de pessoa física se 
dão por Projeto de Cooperação Técnica entre a SRHU/MMA e o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura (IICA), por meio do PCT/IICA/14/004, o qual foi assinado em 
30/04/2014. 

Outros dois processos de licitação iniciados em 2014 cujo escopo de trabalho é a Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco estão em fase final de licitação com perspectivas de assinatura para 
janeiro/2015. Na tabela abaixo apresenta-se informações a respeito das atividades descritas 
anteriormente. 

Quanto ao uso de fontes para pagamentos do Projeto INTERÁGUAS, o valor da contrapartida deve 
ser de 25% do total do financiamento, o qual pode variar ao longo da execução do projeto. Este valor 
deve ser considerado de maneira global entre todos os quatro executores, representando compromisso 
do Governo Federal, mutuário do financiamento. Segue para conhecimento a proporção de despesas 
pagas por fonte nacional (1134) e internacional (100) até dezembro de 2014 de responsabilidade desta 
UJ. 
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Gráfico 5- Execução por essa UJ por fonte de recurso do Programa INTERÁGUAS no exercício de 2014 

Adicionalmente, é importante destacar que em cumprimento às cláusulas contratuais do Acordo de 
Empréstimo, a SRHU/MMA juntamente com os demais executores do projeto iniciaram o processo 
de preparação da Revisão de Meio Termo do Projeto (RMT).  Esta revisão é uma oportunidade de 
ajuste no projeto por meio de: exclusão de atividades inicialmente pactuadas, cancelamento de valores 
do empréstimo, alterações de percentuais de contrapartida, e extensão de prazo. Além dessas 
alterações também é possível a exclusão, inclusão, correção e aperfeiçoamento de indicadores 
inicialmente definidos, como também aumentar ou reduzir metas propostas. Conforme definido pelos 
executores do Programa, o processo de RMT tem sua previsão de execução para o primeiro semestre 
de 2015.  

Fonte Internacional 100

R$1.749.885,17 

80%

Fonte Nacional 

1134

R$450.434,66 …
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Tabela 5 - Datas, estágios e valores das Atividades do Programa de Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS) 

* Trata-se de valor aproximado pois como um dos integrantes do consórcio é empresa da Espanha podem haver alterações no valor do câmbio, além disso não está sendo considerado o valor de aproximadamente 17% para retenção de remessa ao exterior; 

** Como o processo de licitação ainda não foi finalizado o valor apresentado é mera estimativa elaborada pela SRHU/MMA sujeito à alterações em função da proposta apresentada pelas empresas; 

*** Tais valores englobam o pagamento de tributos.   

**** O consórcio contratado para elaboração do PERH/GO conta com uma empresa nacional (COBRAPE) e outra espanhola (INYPSA).  O pagamento da COBRAPE referente ao 3° Produto foi feito em dezembro/2014.  Já no caso do pagamento da INYPSA, o mesmo foi efetuado 

no mês de janeiro/2015 (R$ 213.907,66) e não consta portanto, da tabela acima. 

Atividade 
Data de 

publicação da 
MI 

Data de 
assinatura do 

contrato 
Estágio atual 

Valor do contrato/ 
estimativa 

Valor pago até o dia 
31/12/2014 (***) 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Goiás; 23/05/2013 10/01/2014 
3° produto em 

elaboração; 
R$ 2.526.586,13* R$ 1.107.562,16**** 

Carta de Águas Subterrâneas do Paraná; 09/09/2013 03/07/2014 
2° produto em 

elaboração; 
R$ 989.118,76 R$ 145.458,64 

Avaliação do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco e Proposição de Plano de Ação para os 
Próximos 10 Anos; 

24/02/2014 - 
Em fase final de 

licitação; 
R$ 3.127.979,15**  - 

Elaboração do Macro Zoneamento Ecológico Econômico da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; 

31/03/2014 - 
Em fase final de 

licitação; 
R$ 2.543.264,57**  - 

Elaboração e Realização de Cursos de Capacitação em 
Planejamento e Gerenciamento de Aquisições Financiadas pelo 
Banco Mundial; 

25/08/2014 30/10/2014 
1° produto em 

elaboração; 
R$ 175.320,00 R$ 17.532,00 

Gerenciamento do Projeto INTERÁGUASna SRHU/MMA; 25/08/2014 10/11/2014 
1° produto em 

elaboração; 
R$ 128.268,00 - 
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60. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Sob o ponto de vista administrativo, o ano de 2014 foi marcado pela continuidade do planejamento 
estratégico iniciado em 2013 e conclusão do Planejamento Estratégico da SRHU.  

Além disso, foi elaborado o Manual de Procedimentos Administrativos a fim de uniformizar 
processos e instruir servidores recém contratados. Tal iniciativa foi resultante da pesquisa de clima 
organizacional promovida pelo MMA, que detectou que os servidores da Secretaria estavam 
insatisfeitos com a falta de uniformização dos procedimentos administrativos. Quanto à pesquisa de 
clima, é importante salientar a satisfação dos servidores em relação à abertura das chefias da SRHU 
às propostas e opiniões levantadas pela força de trabalho da Secretaria. 

Apesar da Secretaria ter se empenhado para a conclusão da análise de todos os processos passivos, 
um número reduzido ainda permaneceu pendente devido às peculiaridades desses processos e às 
solicitações de reanálise provenientes do GT, instituído por meio da Portaria no 235, DE 25 de junho 
de 2013 (DOU, seção 2, no 121, pág. 47, de 26 de junho de 2013). 

Uma dificuldade operacional enfrentada pela SRHU é a sua estrutura organizacional atualmente em 
vigor. A despeito de, em 2013, a Secretaria ter apresentado à Secretaria Executiva um estudo da 
necessidade de cargos e funções comissionadas, assim como a forma ideal de distribuição (estrutura 
organizacional) – Memorando nº 455/2013/GAB/SRHU/MMA, até o final de 2014 a proposta 
enviada pelo MMA ao MPOG ainda encontrava-se em análise nesse Ministério. A falta de 
institucionalização da estrutura organizacional da SRHU faz com que: 

1) a Secretaria sofra com as informalidades processais e falta de uniformização dos procedimentos 
administrativos;  

2) haja dupla subordinação de Departamentos que, apesar de informalmente ligados à SRHU, 
possuem seus orçamentos vinculados a outras Secretarias. Esse fato interfere ainda no planejamento 
e na execução das ações desses Departamentos;  

3) a Secretaria permaneça vulnerável a perdas de cargos considerados importantes para o andamento 
dos seus setores estruturantes;  

4) intensifique a desmotivação de servidores que têm que lidar rotineiramente com os obstáculos 
gerados pela informalidade e por não se sentirem integrados completamente a nenhuma Secretaria;  

5) possibilidade de retrabalho, causado pela necessidade de seguir dois processos diferentes, um em 
cada Secretaria;  

6) o Ministério e a própria Secretaria tenha sua eficiência reduzida, especialmente em relação à 
capacidade de resposta às demandas à sociedade;  

7) haja vulnerabilidade do cumprimento do próprio Plano Estratégico da Secretaria, que desenvolveu 
ações de Departamentos que poderão, futuramente, voltar a integrar as Secretarias aos quais estão 
formalmente vinculados. 

Outro fator que pode vir a afetar o devido cumprimento, em 2015, das ações estratégicas idealizadas 
no Plano Estratégico diz respeito aos reiterados cortes orçamentários sofridos nos últimos anos pela 
Secretaria. Em 2014, a magnitude do corte alcançou 76% do estabelecido inicialmente pela LOA. 

Em alguns casos, os cronogramas de algumas ações sofreram atrasos devido a paralizações durante o 
período da Copa do Mundo FIFA e período eleitoral. 

Para 2015, espera-se dar continuidade às ações iniciadas em 2014 e iniciar a execução as iniciativas 
estratégicas estabelecidas no Plano Estratégico da SRHU.  
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61. ANEXOS 

 

Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalístico 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Departamento de Recursos Hídricos 

Formulação da 
Política Nacional 
de Recursos 
Hídricos e apoio 
à implementação 
dessa política e 
respectivo 
Sistema de 
Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

Este macroprocesso 
deve contribuir para 
que a União, Estados 
e Distrito Federal 
estejam dotados de 
instrumentos de 
gestão de recursos 
hídricos que 
qualifiquem a 
tomada de decisão. 
As atividades que 
compõem este 
macroprocesso são: 

- Concepção, 
Implantação e 
Manutenção do 
Sistema de 
Gerenciamento 
Orientado para 
Resultados do Plano 
Nacional de 
Recursos Hídricos 
(SIGEOR/PNRH). 

- Realização de 
revisões quadrienais 
do PNRH, com 
indicação das 
prioridades 
nacionais para a 
gestão das águas. 

- Apoio e 
acompanhamento da 
elaboração e revisão 
dos Planos Estaduais 
de Recursos 
Hídricos (PERHs). 

- Avaliação do 
instrumento 
enquadramento dos 

Os produtos e 
serviços entregues 
em 2014 são: 

Informe da 
implementação do 
Plano Nacional de 
Recursos Hídricos no 
Período 2012-2014 e 
Perspectivas para 
2015 

Termo de Referência 
para a realização de 
diagnóstico e 
avaliação da 
implementação do 
PNRH, no período 
2006-2014, e 
recomendações para 
a sua revisão. 

Projeto de Lei do 
Plano Estadual de 
Recursos Hídricos do 
Rio Grande do Sul 
(PERH/RS) 

Diagnóstico, 
Prognóstico e 
Cenários do 
PERH/GO 

Bases Metodológicas 
para a elaboração do 
PERH/MA 

Licitação no Estado 
de Rondônia para a 
contratação dos 
estudos técnicos para 
elaboração do 
PERH/RO 

CERHs, 
CNRH, 
Comitês de 
Bacias 
Estaduais e 
Interestaduais, 
ANA, 
CONAMA.  

 

Departamento 
de Recursos 
Hídricos -
Gerência de 
Política e 
Planejamento 
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corpos hídricos e 
concepção de 
estratégias para 
promover a sua 
implementação. 

 

 

Termo de Referência 
para a contratação via 
Estado dos estudos 
técnicos para 
elaboração do 
PERH/AM 

Termo de Referência 
para contratação 
direta dos estudos 
técnicos para 
elaboração do 
PERH/PA 

Carta das Águas 
Subterrâneas do 
Estado do Paraná – 
Produto 1: Obtenção 
e Análise dos Dados. 

 

Apoio ao 
funcionamento 
do Conselho 
Nacional de 
Recursos 
Hídricos, em 
articulação com 
os Conselhos 
Estaduais de 
Recursos 
Hídricos e 
Comitês de 
Bacias 
Hidrográficas. 

 

Este macroprocesso 
deve contribuir para 
a elaboração de 
diretrizes para 
orientar a 
implementação da 
Política Nacional de 
Recursos Hídricos. 
São atividades que 
integram este 
macroprocesso: 

- garantir a 
infraestrutura 
logística para as 
reuniões do Plenário 
e CTs; 

- prestar apoio 
administrativo, 
técnico e financeiro 
ao CNRH; 

- instruir os 
expedientes 
provenientes dos 
Conselhos Estaduais 
de Recursos 
Hídricos e dos 

Comitês de Bacia 
Hidrográfica; e 

 

Conjunto de Normas 
Legais de Recursos 
Hídricos – 8ª Edição 
publicado. 

 

4 Resoluções e 1 
Moção publicadas. 

 

3 Reuniões do CNRH 
realizadas, sendo 2 do 
Ordinárias 1 
Extraordinária  

 

 34 Reuniões de 
Câmaras Técnicas 
realizadas. 

 

1 Workshop e 1 
Oficina realizados no 
âmbito das CTS. 

MMA, 
Conselheiros 
do CNRH, 
membros de 
CTs, ANA, 
SRHU, 
CERHs, 
Comitês de 
Bacias 
Hidrográficas 
de rios 
Interestaduais e 
Estaduais. 

 

 
Departamento 
de Recursos 
Hídricos -
Gerência de 
Apoio ao 
CNRH 
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- elaborar seu 
programa de 
trabalho e respectiva 
proposta 
orçamentária anual. 

Cooperação 
internacional 
para a gestão 
compartilhada de 
rios fronteiriços e 
transfronteiriços.  

 

Este macroprocesso 
visa contribuir para 
dar consequência 
aos compromissos e 
à agenda 
internacional 
brasileira 
relacionados à 
gestão 
compartilhadas dos 
rios fronteiriços e 
transfronteiriços. As 
atividades que 
compõem este 
macroprocesso são: 

- Coordenação 
nacional do 
Programa dos 
Aquíferos 
Transfronteiriços da 
América (ISARM-
América). 

- Coordenação 
Nacional do 
Programa Marco 
para Gestão 
Sustentável da Bacia 
do Prata – 
PMARCO. 

- Representação na 
Conferência de 
Diretores 
Iberoamericanos da 
Águas – CODIA. 

Avanço e 
aprimoramento dos 
mecanismos de troca 
de informações entre 
os países, buscando a 
consolidação de 
dados e informações 
que conduzam à 
melhor compreensão 
sobre recursos 
hídricos 
transfronteiriços. 

MMA, ANA, 
Países 
parceiros. 

Departamento 
de Recursos 
Hídricos -
Gerências de 
Apoio ao 
CNRH e de 
Política e 
Planejamento 

 

Departamento de Ambiente Urbano 

 Implementação 
do Plano 
Nacional de 
Resíduos Sólidos 
e suas revisões 
quadrienais 

Avaliação e ajustes 
nas diretrizes do 
Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos de 
acordo com as novas 
condições da gestão 

Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos 
atualizado 

Relatórios com o 
diagnóstico da 

União, Estados 
e Municípios, 
Sociedade 
Civil, 
Indústria. 

Departamento 
de Ambiente 
Urbano 
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dos resíduos sólidos 
no país 

Atualização do 
panorama da gestão 
de resíduos sólidos 
no país 

situação dos resíduos 
no Brasil. 

 

Construção e 
manutenção do 
Sistema Nacional 
de informações 
de Resíduos 
Sólidos (SINIR) 

Elaboração da 
arquitetura da 
informação e 
discussão com atores 
que participam da 
gestão da 
informação de 
resíduos sólidos 

SINIR operando com 
todas as 
funcionalidades 
previstas. 

Municípios, 
empresários, 
sociedade civil, 
DRH, DZT, 
SMCQ, 
Ministério das 
Cidades e 
Funasa/MS 

Departamento 
de Ambiente 
Urbano 

Apoio ao CORI - 
Comitê 
Orientador para a 
Implantação da 
Logística 
Reversa e à 
construção da 
Logística 
Reversa 

Elaboração de 
pareceres, notas 
técnicas e 
informativas sobre 
as propostas de 
acordo setorial 
apresentadas; 

 

Participação no 
Grupo técnico de 
Assessoramento - 
GTA do CORI e em 
Grupos Técnicos 
Temáticos – GTTs 
do Comitê 
Interministerial. 

 

Publicação de 
Estudo de 
Viabilidade Técnica 
e Econômica sobre 
os sistemas de 
logística reversa 
priorizados pelo 
Decreto nº 
7404/2010 

 

Publicação de 
diretrizes do Comitê 
Orientador para da 
Implementação da 
Logística Reversa. 

Pareceres, notas 
técnicas e 
informativas; 

 

Propostas que 
auxiliem a 
implantação da 
Logística Reversa 
conforme previsão da 
Lei 12.305/2010 

 

Estudo de 
Viabilidade Técnica e 
Econômica do os 
sistemas de logística 
com implantação 
prevista por lei 

 

Diretrizes do Comitê 
Orientador para da 
Implementação da 
Logística Reversa. 

Sociedade 
Civil, Setor 
Empresarial, 
Congresso 
nacional, 
Órgãos de 
Governo, de 
Controle e 
Ministério 
Público. 

 

Departamento 
de Ambiente 
Urbano 
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Apoio à 
implementação 
de instrumentos 
previstos na 
PNRS no âmbito 
de GTs do 
Comitê 
Interministerial 

O CI tem finalidade 
de apoiar a 
estruturação e 
implementação da 
PNRS, por meio de 
articulação dos 
órgãos e entidades 
governamentais, de 
modo a possibilitar o 
cumprimento das 
determinações e das 
metas previstas na 
Lei. 

Plano de educação 
ambiental e proposta 
pedagógica 

Estudo de incentivos 
fiscais sobre 
reciclagem 

Proposta de termo de 
referência para plano 
de gerenciamento de 
resíduos sólidos 

Regulamentação 
compostagem 

Ministérios 
membros do CI 

Departamento 
de Ambiente 
Urbano 

Subsidiar a 
formulação de 
políticas e 
normas e a 
definição de 
estratégias para a 
implementação 
de programas e 
projetos 
ambientais nas 
áreas urbanas.  

Elaboração de 
estudos estratégicos 
para subsidiar a 
inserção da 
dimensão ambiental 
no Planejamento 
urbano:  

Realização de 03 
estudos sobre o 
desenvolvimento de 
metodologias de 
integração dos 
seguintes 
instrumentos de 
planejamento e 
gestão territorial: 
Plano Diretor 
Participativo, Plano 
de Mobilidade 
Urbana e Plano de 
Habitação, Plano 
orla, Plano Mata 
Atlântica, Plano de 
Recursos Hídricos e 
Agenda 21 local. 

Elaboração de 
diretrizes ambientais 
para Cidades 
Sustentáveis e 
Indicadores 
ambientais para as 
áreas Urbanas: 

Elaboração de 
documento de 
orientação para 

03 relatórios com os 
subsídios técnicos de 
integração dos 
instrumentos de 
planejamento urbano, 
com ênfase na 
dimensão ambiental. 

 

01 documento 
orientador de 
Diretrizes ambientais 
para Cidades 
Sustentáveis. 

 

01 documento 
orientador contendo 
um Conjunto de 
Indicadores 
ambientais urbanos. 

Elaboração de 
conteúdo, 
metodologias e 
marcos conceituais 
para as Cartas de 
Vulnerabilidades. 

 

Elaboração de termo 
de referência para 
contratação de 
serviços de 
elaboração das Cartas 
para as demais 
Regiões 

União, estados, 
Municípios, 
profissionais 
liberais e 
Agências 
Metropolitanas  

Departamento 
de Ambiente 
Urbano  
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implementação da 
agenda ambiental 
urbana, através de 
elaboração de 
diretrizes e 
indicadores 
ambientais. 

Cartas de 
Vulnerabilidade 
ambiental para as 
Regiões 
Metropolitanas do 
Brasil: 

Desenvolvimento 
conceitual, 
metodológico para 
elaboração de Cartas 
de Vulnerabilidade 
com identificação 
dos fatores de 
vulnerabilidades 
ambientais das 
Regiões 
Metropolitanas do 
Brasil. 

Metropolitanas do 
País. 

Elaboração de 
mapeamento de 
cobertura vegetal 
e Corpos d'água 
em 732 
municípios do 
Brasil – Apoio à 
Gestão 
Ambiental 
Urbana. 

Mapeamento da 
cobertura vegetal 
Corpos D'água dos 
732 municípios 
distribuídos nas 
cinco regiões até 
dez/2014. 

Banco de dados em 
formato compatível 
com a INDE e 
arquivo digital para 
futuras atualizações. 

732 
Municípios 
beneficiários 
da iniciativa. 

Departamento 
de Ambiente 
Urbano 

Departamento de Revitalização de Bacias 

Revitalização de 
Bacias 
Hidrográficas 

Atividades de 
recuperação, 
conservação, 
preservação e 
recomposição dos 
recursos naturais das 
bacias hidrográfica 
prioritárias (São 
Francisco, Alto 
Paraguai, Tocantins-
Araguaia, Paraíba do 

- Capacitação para o 
desenvolvimento 
sustentável na bacia 
do rio Taquari;  

- revitalização do 
Parque Ambiental 
Chico Mendes em 
Rio Branco; 

- Monitoramento da 
atividade pesqueira 

Populações das 
bacias 
atendidas por 
ações de 
revitalização; 
em última 
análise, toda a 
população 
brasileira 

Departamento 
de 
Revitalização 
de Bacias 
Hidrográficas 
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Sul), visando sua 
revitalização e seu 
desenvolvimento 
sustentável; 
disseminação de 
boas práticas em 
revitalização de 
bacias hidrográficas 
em âmbito nacional. 

no médio São 
Francisco;  

- Apoio à realização 
do V GeoPantanal; 

- Apoio ao 
CRAD/UNIVASF; - 
Ações de 
Fiscalização 
Preventiva Integrada 
na BHSF; 

 - Avaliação crítica 
do Programa de 
Revitalização da 
Bacia do São 
Francisco no período 
2004-2014 e 
Recomendações, 
Diretrizes e Proposta 
de Plano de Ação 
para o Período 2015-
2024 - 
INTERÁGUAS  

Melhoria do 
acesso à água de 
qualidade para 
consumo 
humano, 
prioritariamente 
no semiárido 
brasileiro 

Estabelecimento de 
política pública 
permanente de 
acesso à água de boa 
qualidade para o 
consumo humano 
por meio de sistemas 
de dessalinização 
ambiental e 
socialmente 
sustentáveis – 
Programa Água 
Doce 

- Diagnósticos 
técnicos ambientais 

- Água de qualidade 
para consumo 
humanos 

- Acordos locais de 
Gestão 

- Sustentabilidade 
ambiental 

Populações 
rurais difusas 
do semiárido 
brasileiro 

Departamento 
de 
Revitalização 
de Bacias 
Hidrográficas 

 

 

  



151 

 

Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM 
AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

      X   

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

      X   

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.       X   

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.         X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

      X   

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das 
instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

      X   

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 
das responsabilidades. 

        X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da 
UJ. 

      X   

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela UJ. 

      X   

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.         X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 
da unidade. 

        X 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade 
de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

      X   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e 
de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

      X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

    X     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

      X   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade. 

        X 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

        X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens 
e valores de responsabilidade da unidade.  

        X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

      X   
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20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

      X   

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

    X     

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

      X   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

      X   

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

        X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

      X   

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

      X   

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

      X   

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 

      X   

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

      X   

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

        X 

Análise crítica e comentários relevantes: 

Na avaliação dos elementos a maioria das afirmativas ainda não possui métrica quantificadora, pois alguns mecanismos 
não são de governabilidade da UJ. Espera-se, em futuro breve, estabelecer um sistema que permita associar as avaliações 
feitas a indicadores, de forma a aperfeiçoar a objetividade das respostas. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Anexos do item 3.1 – Canais de acesso do cidadão 

Listagem de Solicitações obtidas pelo Sistema SIC em 2014: 
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Listagem de Solicitações obtidas pelo Sistema SIC em 2013: 
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Quadro A.5.2.1 – Programa Temático 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2026 

Título Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições 

2012 e 2013 

c) 
Dotação/Posição 

- 2014 
d) Remanescente 

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social - OFSS 1.253.597.000,00  29.992.419,00  10.678.109,00  1.212.926.472,00  

Orçamento de Investimentos - OI 0,00  0,00  0,00  0,00  

Outras Fontes 0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 1.253.597.000,00  29.992.419,00  10.678.109,00  1.212.926.472,00  

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 
Investimento  

e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 

h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i) Despesa 
Realizada 

h.1) Processados 
h.2) Não 

Processados 

2.918.636,47  1.306.843,24  1.281.129,59  0,00  1.611.793,23  0,00  

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j) Posição em 

1/01/2014 k) Valor Liquidado  l) Valor Pago 
m) Valor 

Cancelado n) Valor a Pagar 

Não processados 706.861,53  706.861,53    0,00  0,00  

Processados 59.068,03  59.068,03  59.068,03  0,00  0,00  

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 10.678.109,00  Dotação OI   Outras Fontes   
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2054 

Título Planejamento urbano 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições 

2012 e 2013 

c) 
Dotação/Posição 

- 2014 
d) Remanescente 

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social - OFSS 12.001.626.000,00  6.625.000,00  2.125.000,00  11.992.876.000,00  

Orçamento de Investimentos - OI 0,00  0,00  0,00  0,00  

Outras Fontes 0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 12.001.626.000,00  6.625.000,00  2.125.000,00  11.992.876.000,00  

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 
Investimento  

e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 

h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i) Despesa 
Realizada 

h.1) Processados 
h.2) Não 

Processados 

166.548,20  10.761,80  10.761,80  0,00  155.786,40  0,00  

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j) Posição em 

1/01/2014 k) Valor Liquidado  l) Valor Pago 
m) Valor 

Cancelado n) Valor a Pagar 

Não processados 44.195,13  44.195,13  44.195,13  0,00  0,00  

Processados 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 2.125.000,00  Dotação OI 0,00  Outras Fontes 0,00  
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2067 

Título Resíduos Sólidos 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições 

2012 e 2013 

c) 
Dotação/Posição 

- 2014 
d) Remanescente 

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social - OFSS 531.622.000,00  177.727.283,00  9.005.670,00  344.889.047,00  

Orçamento de Investimentos - OI 0,00  0,00  0,00  0,00  

Outras Fontes 0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 531.622.000,00  177.727.283,00  9.005.670,00  344.889.047,00  

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 
Investimento  

e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 

h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i) Despesa 
Realizada 

h.1) Processados 
h.2) Não 

Processados 

1.219.690,51  729.126,96  729.126,96  0,00  490.563,55  0,00  

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j) Posição em 

1/01/2014 k) Valor Liquidado  l) Valor Pago 
m) Valor 

Cancelado n) Valor a Pagar 

Não processados 1.778.210,14  1.778.210,14  1.778.210,14  0,00  0,00  

Processados 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 9.005.670,00  Dotação OI 0,00  Outras Fontes 0,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



160 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2069 

Título Segurança Alimentar e Nutricional 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Acumulado 
Dotações/Posições 

2012 e 2013 

c) 
Dotação/Posição 

- 2014 
d) Remanescente 

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social - OFSS 16.229.073.000,00  124.063.317,00  81.663.800,00  16.023.345.883,00  

Orçamento de Investimentos - OI 0,00  0,00  0,00  0,00  

Outras Fontes 0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 16.229.073.000,00  124.063.317,00  81.663.800,00  16.023.345.883,00  

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 
Investimento  

e) Despesa 
Empenhada 

f) Despesa 
Liquidada 

g) Despesa Paga 

h) Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i) Despesa 
Realizada 

h.1) Processados 
h.2) Não 

Processados 

79.500.769,43  3.963,20  3.963,20  0,00  79.496.806,23  0,00  

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j) Posição em 

1/01/2014 k) Valor Liquidado  l) Valor Pago 
m) Valor 

Cancelado n) Valor a Pagar 

Não processados 90.432.395,36  90.432.395,36  90.432.395,36  0,00  0,00  

Processados 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 81.663.800,00  Dotação OI 0,00  Outras Fontes 0,00  

 

Fonte: SIOP e SIAFI Gerencial 
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Quadros A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO (DRH)    

Descrição 
Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, em articulação com os Estados, com a política ambiental e com as demais políticas 
setoriais, considerando a necessária participação da sociedade.  

  
   

Código  0646 Órgão  SRHU/MMA           

Programa  Conservação e Gestão de Recursos Hídricos Código  2026   
   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS      

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a)Prevista 
2015 

b)Realizada 
em 2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% Realização 
(c/a)    

2 

Qualificar 30.000 
pessoas para 

participarem do 
processo de 

formulação da Política 
Nacional de Recursos 

Hídricos  

 Pessoas  30.000 13.400 

33.675 

112% 

   

(Meta 
executada por 

SRHU e 
ANA) 

   

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS      

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b) Realizada em 
2014 

c) 
Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 
(c/a)    

1 
 Apoiar a elaboração 

de Planos Estaduais de 
Recursos Hídricos  

un  6   4 6 100 
   

  Regionalização da 
Meta 

Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b) Realizada em 

2014 

c) 
Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a)    

1 
Região Hidrográfica 

Amazônica  
 Un 2   2 3 150 

   

2 
 Região Hidrográfica 
Atlântico Nordeste 

Ocidental 
 Un  1  1  1  100 

   

3 
Região Hidrográfica 
Atlântico Sudeste *  

 Un  0  0  0 0 
   

4 
Região Hidrográfica 

Atlântico Sul **  
Un 2 1 1 50 

   

5 
Região Hidrográfica 
Tocantins-Araguaia 

Un 1 1 1 100 
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METAS QUALITATIVAS    

Sequencial Descrição da Meta    

 01 

Implantar o Sistema de 
Gerenciamento do 
Plano Nacional de 
Recursos Hídricos 
(SIGEOR/PNRH)  

Un 1 0 
Em 

elaboração 
TR  

0 

   

              

(*) A Região Hidrográfica Atlântico Sudeste foi substituída pela Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, 
tendo sido contratado, via Programa INTERÁGUAS, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás. A 
alteração foi informada no SIOP 
(* * ) A meta de 6 estados apoiados foi alcançado, ainda que em Regiões Hidrográficas distintas do previsto.    
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO (DRH)    

Descrição 

Instituir instrumentos de apoio técnico e institucional para promover a 
integração do Planejamento e da gestão dos recursos hídricos com a 
formulação e implementação das Políticas, Planos e Programas dos 
principais setores relacionados com vistas a assegurar os usos múltiplos 
de forma sustentável. 

      

   

Código  0663 Órgão  SRHU/MMA               

Programa 
 Conservação e 
Gestão de 
Recursos Hídricos 

SRHU    Código  2026       
   

                     

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS          

Sequencial 
Descrição da 
Meta 

Unidade 
medida 

a) Prevista 
2015 

b) 
Realizada 
em 2014 

c) 
Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 
(c/a) 

    
   

01  

Desenvolver 
coeficientes 

técnicos de uso da 
água para 3 setores 
usuários (indústria, 

irrigação e 
saneamento) 

Un   3  2 2  66,66     
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO (DAU)     

Descrição 

Promover a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com ênfase na reestruturação 
das cadeias produtivas, na integração das associações, cooperativas e redes de cooperação de 
catadores, na estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento de áreas contaminadas e na 
inovação tecnológica respeitando as peculiaridades regionais.   

Código 342 Órgão Ministério do meio Ambiente   

Programa Resíduos Sólidos Código 2067   

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) 
Prevista 

2015 

b) 
Realizada 
em 2014 

c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a)   

1 
8 Acordos Setoriais de cadeias 
produtivas implementados 

Acordos 8 1 2 25% 
  

2 
Elaborar 27 Planos de 
Resíduos Sólidos em todos os 
estados e no Distrito Federal 

Planos de 
Resíduos 
Sólidos 

27 - 21 78% 

  

3 

Elevar para 20% o percentual 
de municípios brasileiros com 
reciclagem de resíduos sólidos 
implantada 

% 20 - 62,1 311% 

  

4 

Implantar Planos de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
(PGIRS) em 35% dos 
municípios do país 

% 35 - 33,48 96% 

  

                

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS - Objetivo não possui metas com esta classificação   

METAS QUALITATIVAS   

Sequencial Descrição da Meta   

1 20 estados com inventário de áreas contaminadas disponibilizado   

2 Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado   

3 Sistema de Informação de Resíduos Sólidos implantado   
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO   

Descrição 

Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente 
adequada, induzindo a gestão consorciada dos serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de 
materiais recicláveis. Cooperação de catadores, na estruturação do planejamento do setor, no 
gerenciamento de áreas contaminadas e na inovação tecnológica respeitando as peculiaridades 
regionais.   

Código 319 Órgão 44000 - Ministério do Meio Ambiente   

Programa Resíduos Sólidos Código     

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) 
Prevista 

2015 

b) 
Realizada 
em 2014 

c) 
Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a)   

1 
Apoio a 150 municípios para 
implantação de programas de 
coleta seletiva. 

Municípios 150 0 96 64% 

  

2 

Fomento a constituição e 
implementação de 120 
consórcios públicos com a 
atuação em resíduos sólidos 

Consórcios 
Públicos 

120 0 38 32% 

  

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS - Objetivo não possui metas com esta classificação   

METAS QUALITATIVAS - Objetivo não possui metas com esta classificação   
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO (DRB) 

Descrição 
Promover a revitalização de bacias hidrográficas por meio de ações de recuperação, preservação 
e conservação que visem o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições 
socioambientais e à melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade. 

  

Código  0665 Órgão 
 Ministério do Meio 
Ambiente 

      

Programa  Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos Código  2026   

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b) Realizada 
em 2014 

c) 
Realizada 
até 2014 

d) % Realização 
(c/a) 

 01 
Revitalizar 15 sub-
bacias hidrográficas 

 Unidade 15 2 3 20% 

                

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b) Realizada em 
2014 

c) 
Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 
(c/a) 

 01 
Revitalizar 45 sub-
bacias hidrográficas  

 Unidade 45 04  15 33% 

  
Regionalização da 
Meta 

Unidade 
medida 

a) Prevista 2015 
b) Realizada em 
2014 

c) 
Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 
(c/a) 

01  
Região Hidrográfica 
Atlântico Sudeste 

 Unidade 6  00 1 17%  

 02 
Região Hidrográfica 
Paraguai 

 Unidade 9 2 4 44,00% 

 03 
Região Hidrográfica 
São Francisco 

 Unidade 24 3 14 58,00% 

4 
Região Hidrográfica 
Tocantins-Araguaia 

Unidade 6 1 1 17% 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade 

Código 614 Órgão  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Programa  Segurança Alimentar e Nutricional Código  2069 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 
2015 

b) Realizada 
em 2014 

c) Realizada 
até 2014 

d) % 
Realização 

(c/a) 

 01 
Implantar 1.200 sistemas 
coletivos dessalinizadores de 
água em comunidades rurais 

Unidade 1200 643 913 76,00% 

              

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO (DAU) 

Descrição 
Promover transformações urbanísticas estruturais em territórios de especial interesse em áreas 

urbanas para efetivar as funções sociais da cidade e da propriedade por meio de projetos urbanos 
integrados. 

Código 321 Órgão 56000 - Ministério das Cidades 

Programa Planejamento Urbano Código 2054 

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS- Objetivo nã o possui metas com esta classificação 

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS - Objetivo não p ossui metas com esta classificação 

                      

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

1 

Desenvolvimento de projetos de parques e áreas verdes de domínio público ou projetos urbanos em áreas 
de preservação permanente (APP) ou áreas urbanas de valor histórico paisagístico e cultural em 
municípios pertencentes aos Grupos 1 e 2 do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e em 
municípios que possuam áreas de expansão urbana e/ou de mananciais, bem como áreas de preservação 
permanente (APP) ameaçadas de ocupação irregular.  
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO (DAU) 

Descrição 
Promover a implementação de instrumentos de planejamento urbano municipal e interfederativo 

para o desenvolvimento urbano sustentável com redução de desigualdades sociais. 

Código 322 Órgão 56000 - Ministério das Cidades 

Programa Planejamento Urbano Código 2054 

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS- Objetivo nã o possui metas com esta classificação 

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS - Objetivo não p ossui metas com esta classificação 

                      

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

3 Implementar o Programa Nacional para Cidades Sustentáveis (Brasil + 20). 

              

(*) Metas sob a responsabilidade do Ministério das Cidades.     

Fonte: SIOP e SIAFI Gerencial 

 

  



169 

 

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     20VS Tipo: Atividade 

Título     

FORMULACAO E GERENCIAMENTO DA POLITICA NACIONAL DE RECURSOS 
HIDRICOS 

Iniciativa   

Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua 
implementação, em articulação comentes do Singreh e envolvendo a participação da 
sociedade 

Objetivo   

Coordenar a formulação, o 
planejamento e a avaliação da 
Política Nacional de 
Recursos Hídricos, em 
articulação com os Estados, com 
a política ambiental e com as 
demais políticas setoriais, 
considerando a necessária 
participação da sociedade. 

Código 

0646 

Programa   

Conservação e Gestão de 
Recursos Hídricos 

Código 

2026 

Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X) Não              Caso positivo: (    ) PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

4.450.000,00  4.450.000,00  2.552.057,77  2.552.057,77  1.217.509,31  0,00  1.334.548,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Plano Implementado Unidade 1 1 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

846.541,54  681.202,42  (-60.043,34 )  Plano Implementado unidade   
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Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     20VR Tipo: Atividade 

Título     

RECUPERACAO E PRESERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS 

Iniciativa   
Preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais em Bacias 
Hidrográficas 

Objetivo   

Promover a revitalização de 
bacias hidrográficas por meio de 
ações de recuperação, preservação 
e conservação que visem o uso 
sustentável dos recursos naturais, 
a melhoria 
das condições socioambientais e à 
melhoria da disponibilidade de 
água em quantidade e 
qualidade. 

Código 

0665 

Programa   
Conservação e Gestão de 
Recursos Hídricos 

Código 
2026 

Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      (X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

5.728.109,00  5.728.109,00  366.578,70  89.334  63.620,28  25.714  277.245  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sub-bacia com intervenção realizada Unidade 6 4 4 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

152.144  25.659  (-126.484,78) Sub-bacia com intervenção 
realizada 

Unidade 4 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

250.000,00  250.000,00  250.000,00  209.525  209.525,00  0  40.475  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sub-bacia com intervenção realizada Unidade 2 2 2 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

0,00  0,00  0,00  Sub-bacia com intervenção 
realizada 

Unidade 0 
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Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     20W3 Tipo: Atividade 

Título     APOIO A GESTAO AMBIENTAL EM AREAS URBANAS 

Iniciativa   
Instituição do planejamento urbano municipal e interfederativo para o desenvolvimento 
sustentável com redução de desigualdades sociais e melhoria da qualidade ambiental 

Objetivo   

Promover a implementação de 
instrumentos de planejamento 
urbano municipal e 
interfederativo para o 
desenvolvimento urbano 
sustentável com redução de 
desigualdades sociais. 
preservação e conservação que 
visem o uso sustentável dos 
recursos naturais, a melhoria 
das condições socioambientais e 
à melhoria da disponibilidade de 
água em quantidade e 
qualidade. 

Código 

0322 

Programa   Planejamento urbano Código 2054 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (   ) Sim      (X )Não              Caso positivo: (    ) PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

2.125.000,00  2.125.000,00  166.548,20  10.762  10.762  0  155.786  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Apoio Realizado Unidade 100 296 296 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

44.195,00  44.495,13  0,00  Apoio realizado Unidade 296 
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Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     8274 Tipo: Atividade 

Título     
FOMENTO PARA A ORGANIZACAO E O DESENVOLVIMENTO DE 
COOPERATIVAS ATUANTES COM RESIDUOS SOLIDOS 

Iniciativa   Departamento de Ambiente Urbano 

Objetivo   

Ampliar o acesso aos serviços de 
manejo de resíduos sólidos 
urbanos de forma 
ambientalmente adequada, 
induzindo a gestão consorciada 
dos serviços e a inclusão 
socioeconômica de catadores de 
materiais recicláveis. 

Código 

0319 

Programa   Resíduos Sólidos Código 2067 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      (X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

1.000.000,00  1.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pessoa Apoiada  Unidade 2000 0 0 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

100.000,00 100.000,00  0,00  Pessoa apoiada Unidade 0 
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Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     20MG Tipo: Atividade 

Título     

ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE PLANOS, PROJETOS, OBRAS E 
EQUIPAMENTOS PARA A COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

Iniciativa   Implementação de sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos 

Objetivo   

Ampliar o acesso aos serviços de 
manejo de resíduos sólidos 
urbanos de forma 
ambientalmente adequada, 
induzindo a gestão consorciada 
dos serviços e a inclusão 
socioeconômica de catadores de 
materiais recicláveis. 
ambientalmente adequada, 
induzindo a gestão consorciada 
dos serviços e a inclusão 
socioeconômica de catadores de 
materiais recicláveis. 

Código 

0319 

Programa   Resíduos Sólidos Código 2067 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      (X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

500.000,00  500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Município Apoiado Unidade 2500 2500 0 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

1.400.000,00  6.950.858 (-14.050.107) Município apoiado Unidade 17 
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Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     20W5 Tipo: Atividade 

Título     

APOIO A PROJETOS DE GERENCIAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS 
INDUSTRIAIS E PERIGOSOS 

Iniciativa   
Elaboração, implementação e monitoramento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos 

Objetivo   

Promover a implementação da 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos com ênfase na 
reestruturação das cadeias 
produtivas. 

Código 

0342 

Programa   Resíduos Sólidos Código 2067 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      (X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

1.400.000,00  1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto Apoiado Unidade 1 0 0 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

378.217,22  378.210,14  (-7,08) Projeto apoiado Unidade 1 
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Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     20W6 Tipo: Atividade 

Título     GESTAO DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Iniciativa   
Elaboração, implementação e monitoramento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos 

Objetivo   

Promover a implementação da 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos com ênfase na 
reestruturação das cadeias 
produtivas. 

Código 

0342 

Programa   Resíduos Sólidos Código 2067 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      (X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

6.105.670,00  6.105.670,00  1.219.690,51  729.127  729.127  0,00  490.564  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Política Implementada Unidade 1 1 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

976.701 0,00  (-3.652) Política implementada Unidade 0 
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Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código     8695 Tipo: Atividade 

Título     DESSALINIZACAO DE AGUA - AGUA DOCE - PLANO BRASIL SEM MISERIA 

Iniciativa   

Instalação, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização adequados às 
populações difusas do semiárido 

Objetivo   

Garantir o acesso à água para 
populações rurais de forma a 
promover qualidade e 
quantidade suficientes à segurança 
alimentar e nutricional. 

Código 

0614 

Programa   
Segurança Alimentar e Nutricional Código 

2069 
Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (   )Não              Caso positivo: (     )PAC   ( X ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

71.663.800  74.663.800  74.663.799  3.963  3.963  0  74.659.836  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema implantado Unidades 370 370 330 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

83.156.289,00  83.156.289,00  0,00  Sistema implantado Unidade 270 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

10.000.000  4.836.970  4.836.970  0  0  0  4.836.970  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
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Sistema implantado Unidades 370 40 21 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

7.300.950  7.276.106  (-24.844) Sistema implantado Unidade 22 

 

Fonte: SIOP 
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Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho 

  

Denominação Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado 
(em 2014) 

Periodicidade Fórmula de 
Cálculo 

SIGEOR/PNRH implantado e 
em operação 

0 1 0 Contínua  

Relatório Anual da 
Implementação do PNRH 

publicado 

1 1 1 Anual  

Relatório do diagnóstico e 
avaliação da implementação 
do PNRH e recomendações 
para a sua revisão publicado 

0 1 0 Quadrienal  

PNRH revisado em 2016 0 1 0 Quadrienal   

Porcentagem do território 
nacional coberta com PERHs 

49% 52,8% 52,8% Anual  

PERHs apoiados 4 6 6 Anual  

Relatório diagnóstico e 
avaliação do instrumento 

enquadramento dos corpos 
hídricos publicado 

0 1 0 Única   

Resoluções CNRH de 
enquadramento dos corpos 

hídricos publicadas 

0 5 0 Contínuo   

Resoluções e Moções CNRH 
aprovadas 

   Contínuo   

Reuniões do Plenário e das 
Câmaras Técnicas do CNRH 

realizadas 

   Anual   

Relatório da Carta de Águas 
Subterrâneas do Paraná 

publicado 

0 1 0 Único   

N° Sistemas Logística Reversa 
Implementado (Acordo 
Setorial Assinado) 

0 3 2 Anual  = 100 índice 
Observado / Índice 
Previsto para 2014 

= 100 x 2/3 = 
66,7% 

N° Acumulado de Relatório de 
monitoramento sobre logística 
reversa (Relatórios Entregues) 

0 1 1 Anual  = 100 índice 
Observado / Índice 
Previsto para 2014 
= 100 x 1/1 = 100% 

% Municípios com planos de 
resíduos sólidos elaborados 

0 445 1865 Anual = 100 x Municípios 
com PGIRS / Total 

de Municípios = 
100 x 1865 / 5570 

= 33,5% 

Nº de relatórios anuais de 
monitoramento 

0   Anual 0% 
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implementação do plano 
nacional de resíduos sólidos 

Progresso físico da 
implementação do SINIR 
(modelo conceitual e 
arquitetura do sistema= 35%; 
programação do sistema: 35%; 
sistema operando no portal 
web, com alimentação de 
dados: 25%; publicação do 
primeiro relatório anual de 
monitoramento do sistema: 
5%) 

0 6 2 Anual = 100 x Nº de 
etapas 

implementadas/ nº 
de etapas esperadas 

= 100 x 2/6 = 
33,3% 

Percentual de Municípios com 
pelo menos um profissional 
capacitado para a elaboração 
de planos de resíduos sólidos 
por EaD promovido pelo 
MMA 

0 0 386 + 2ª 
edição 2014 

Anual Percentual de 
Municípios com 
pelo menos um 
profissional 
capacitado para a 
elaboração de 
planos de resíduos 
sólidos por EaD 
promovido pelo 
MMA 

Número acumulado de 
Estados com Planos Estaduais 
de Resíduos Sólidos 
concluídos 

0 27 5 Anual = 100 x Planos 
Estaduais 

concluídos / 
número de estados 

= 100 x 5/27 = 
55,6% 

Número acumulado de cursos 
disponibilizados em gestão de 
resíduos sólidos. * 

 
 
 

0 2 2 Semestral Somatório do 
número de cursos 
em temas sobre 

gestão de resíduos 
sólidos 

disponibilizados 
pelo DAU/SRHU 

Número acumulado de 
manuais orientativos, sobre 
quais emissões geradas no 
processo de produção e como 
mensurá-las, elaborados em 
parceria com setor industrial. 

0 0 0 Anual Somatório do 
número de manuais 
orientativos 
elaborados 

N° Manuais 
Elaborados/ano 

Número acumulado de 
relatórios com dados sobre os 
poluentes RETP preenchidos 
pelos declarantes no CTF 
(Metas estimadas com base no 
número de empresas 
capacitadas pelo MMA e de 
médias e grandes empresas 
declarantes do CTF/Ibama) 

0 0 0 Anual Somatório do 
número de 

empresas que 
submeteram 

declaração ao 
sistema de 

informações do 
RETP junto ao 
CTF/Ibama. 

N° Relatórios 
Elaborados/ano 

Número acumulado de 
relatórios anuais elaborados e 

0 0 0 Anual Somatório do 
número de 
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disponibilizados pela internet 
(quantidade de poluente 
emitido, atividade 
potencialmente poluidora, 
poluentes por estado). 

relatórios por ano, 
por poluentes do 

RETP ou por 
atividade 
poluidora, 

disponibilizados 
anualmente pela 

internet. 

N° Relatórios 
Elaborados/ano 

Número acumulado de 
relatórios anuais de 
monitoramento dos acordos 
setoriais sobre a execução da 
logística reversa. * 

 
*em 2014 será feito o relatório 
de embalagens de óleo 
lubrificante; em 2016 iniciam-
se relatórios das cadeias de 
lâmpadas, embalagens em 
geral e medicamentos; em 
2018 iniciam-se relatórios das 
cadeias de eletroeletrônicos e 
agrotóxicos. 

0 1 1  Somatória do 
número de 

relatórios de 
monitoramento e 

avaliação dos 
sistema de logística 

reversa 

= 100 x Índice 
Observado / Índice 
Previsto para 2014 
= 100 x 1/1 = 100% 
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Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 

 

Unidade Orçamentária: 44000  Código UO: UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1. Pessoal 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Nome 1º elemento de despesa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2º elemento de despesa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3º elemento de despesa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Demais elementos do grupo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Juros e Encargos da Dívida 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1º elemento de despesa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2º elemento de despesa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3º elemento de despesa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Demais elementos do grupo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Outras Despesas Correntes 26.581.308,54  20.990.767,76  26.581.308,54  20.990.767,76  23.562.607,06  19.094.006,67  3.018.701,48  1.896.761,09  

333041 - Contribuições 21.300.878,42  17.075.296,12  21.300.878,42  17.075.296,12  21.300.878,42  16.999.948,85  0,00  75.347,27  

339039 - OSTPJ 1.638.623,42  813.196,39  867.655,56  813.196,39  796.681,51  498.393,90  841.941,91  314.802,49  

339035 - Consultoria 866.087,12  499.141,40  162.828,27  499.141,40  703.258,85  378.217,22  162.828,27  120.924,18  

Demais elementos do grupo 2.775.719,58  2.603.133,85  4.249.946,29  2.603.133,85  761.788,28  1.217.446,70  2.013.931,30  1.385.687,15  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
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  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

4. Investimentos 58.296.643,00  70.939.954,93  58.296.643,00  70.939.954,93  58.296.643,00  70.939.954,93  0,00  0,00  

443041 - Contribuições 58.293.543,00  70.939.954,93  58.293.543,00  70.939.954,93  58.293.543,00  70.939.954,93  0,00  0,00  

449052 - Equipamentos 3.100,00  0,00  3.100,00  0,00  3.100,00  0,00  0,00  0,00  

5. Inversões Financeiras 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1º elemento de despesa 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2º elemento de despesa 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3º elemento de despesa 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Demais elementos do grupo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6. Amortização da Dívida 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1º elemento de despesa 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2º elemento de despesa 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3º elemento de despesa 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Demais elementos do grupo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Fonte:  SIAFI Gerencial 
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Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 

Valores em R$ 1,00 

Departamento de Recursos Hídricos_UG: 440005 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 50.052,55  18.391,10  31.661,45  0,00  

2012 205.285,05  0,00  (205.285,05)   0,00 

... 0       

Restos a Pagar Processados  

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

2012 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

...         

     

Departamento de Ambiente Urbano_UG: 440079 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 381.869,05  378.210,14  3.658,91  0,00 

2012 3.450.496,57 2.243.621,12  1.051.089,05  155.786,40 

2011 11.825.468,94  4.718,04    11.820.750,90  

Restos a Pagar Processados  

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 4.720,03  ----------------- 4.720,03  0,00  

2012 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

...         

     

Departamento de Revitalização de Bacias_UG: 440078 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 88.469.903,78  88.469.903,78  0,00  0,00  

2012 24.127.248,23  24.022.166,45   6.194,18 98.887,60  

...         

Restos a Pagar Processados  
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Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

2012 98.887,60  0,00  98.887,60  0,00  

...         

     

INTERÁGUAS _UG: 440111 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 600.000,00  518.222,79  0,00  81.777,21  

2012 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

...         

Restos a Pagar Processados  

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

2012 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

...         

 

Fonte: SIAFI  
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Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 

  Posição em 31.12.2014 

A) Departamento de Recursos Hídricos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano-SRHU/MMA 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/Gestão: 440005/DRH 

Informações sobre as Transferências 

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 

Global 
Contrapartid

a 

  
No Exercício 

Acumulado 
até o 

Exercício   Início Fim 

......................
. 

.................... 
.............................

. 
.............. ..................   .................. ................... ............... .............. 

....................
. 

B) INTERÁGUAS  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/Gestão: 440111/INTERÁGUAS  

Informações sobre as Transferências 

Modalidade 
Nº do 
instrumento 

Beneficiário 

Valores Pactuados   Valores Repassados Vigência Sit 

Global Contrapartida   No Exercício 
Acumulado 
até o 
Exercício 

Início Fim   

3 676069 460408000155 R$ 138.000,00 R$ 0,00   R$ 138.000,00 
R$ 

138.000,00 
20/12/201

2 
20/12/201

6 
4 
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Fonte: Siafi, Siconv e Processos 

C) Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano-SRHU/MMA  

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440078/DRB 

Informações sobre as Transferências 

Modalidade 
Nº do 
instrumento 

Beneficiário 

Valores Pactuados   Valores Repassados 

Vigência 

Sit. 
Global 

Contrapartid
a 

Rendimentos 
Financeiro 

No Exercício 
Acumulado 

até o 
Exercício 

Início Fim 

1  723779/2009   
04.142.491/0001-
66   

R$1.710.795,22 
  

R$151.889,36     R$ 0,00 1.367.004,36  
31/12/200

9 
30/11/201

4 
 1 

1 707720/2009 
08.662.837/0001-
08 

R$ 1.107.156,96 R$ 113.246,52   R$ 465.714,56 
R$ 
993.910,44 

31/12/200
9 

15/10/201
4 

1 

1 707417/2009 
03.626.198/0001-
01 

R$ 2.205.161,77 R$ 504.841,33 
R$ 
162.508,93 

R$ 0,00 
R$ 
1.537.720,51 

30/12/200
9 

29/06/201
5 

1 

1 704454/2009 
15.389.588/0001-
94 

R$ 550.478,69 R$ 31.069,13 
R$ 35.409,56 

R$ 0,00 
R$ 
484.000,00 

18/12/200
9 

28/05/201
4 

1 

1 761859/2011 
08.761.124/0001-
00 

R$ 
20.937.302,60 

R$ 
2.092.421,17 

R$ 13.091,00 

R$ 
5.405.229,85 

R$ 
12.561.775,9
2 

22/12/201
1 

18/08/201
7 

1 

1 761669/2011 
01.066.896/0001-
74 

R$ 
19.960.894,36 

R$ 
1.967.693,46 

R$ 
283.959,82 

R$ 
3.939.145,19 

R$ 
9.159.733,65 

30/12/201
1 

30/12/201
6 

1 

1 761644/2011 
04.142.491/0001-
66 

R$ 934.174,12 R$ 93.417,41   R$ 0,00 
R$ 
840.756,71 

22/12/201
1 

02/04/201
5 

1 
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1 761617/2011 
13.128.798/0019-
22 

R$ 4.589.456,49 R$ 441.489,16 
R$ 
174.564,95 

R$ 
2.142.708,06 

R$ 
3.973.402,38 

22/12/201
1 

25/01/201
5 

1 

1 759061/2011 
03.626.198/0001-
01 

R$ 
21.619.057,15 

R$ 
2.162.053,12 

R$ 1.460,00 

R$ 
4.879.296,78 

R$ 
14.450.650,0
3 

20/12/201
1 

17/06/201
5 

1 

1 757692/2011 
05.016.202/0001-
45 

R$ 300.517,00 R$ 30.140,50   R$ 0,00 
R$ 
270.376,50 

15/12/201
1 

30/11/201
5 

1 

1 756118/2011 
15.412.257/0001-
28 

R$ 448.887,60 R$ 50.000,00   R$ 0,00 
R$ 
300.000,00 

07/12/201
1 

16/10/201
4 

1 

1 756095/2011 
01.367.770/0001-
30 

R$ 293.662,80 R$ 29.366,30   R$ 0,00 
R$ 
264.296,50 

02/12/201
1 

13/11/201
5 

1 

1 778434/2012 
06.688.451/0001-
40 

R$ 
13.149.944,87 

R$ 
1.314.994,49 

    
R$ 
4.011.877,95 

21/12/201
2 

30/12/201
5 

1 

1 777215/2012 
08.846.230/0001-
88 

R$ 
12.681.164,39 

R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00 
21/12/201

2 
31/12/201

5 
1 

1 776516/2012 
05.475.097/0001-
02 

R$ 
15.449.809,76 

R$ 
1.544.980,97 

    
R$ 
9.067.858,68 

27/12/201
2 

30/11/201
5 

1 

1 769428/2012 
05.467.476/0001-
50 

R$ 
61.828.573,00 

R$ 
6.195.692,37 

  
R$ 
14.827.509,02 

R$ 
42.693.998,0
8 

04/07/201
2 

29/06/201
6 

1 

1 769275/2012 
11.821.253/0001-
42 

R$ 
44.249.978,55 

R$ 
4.424.998,53 

  
R$ 
24.911.729,33 

R$ 
31.527.419,1
6 

14/06/201
2 

20/12/201
5 

1 

1 786883/2013 
10.572.055/0001-
20 

R$ 
36.965.029,07 

R$ 
3.759.165,53 

  
R$ 
6.973.058,65 

R$ 
6.973.058,65 

10/12/201
3 

31/12/201
5 

1 

1 
801971/2014 

04.034.583/0001-
22 

250.600,00  600,00  
  

209.525,00  209.525,00  
04/07/201

4 
22/04/201

5 
1 

3 677144 
UG 
193034/19211 

R$ 113.374,25 R$ 0,00     
R$ 
113.374,25 

31/10/201
3 

30/04/201
4 

1 
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3 677537 
UG 
130011/00001 

R$ 3.343.137,24 R$ 0,00     
R$ 
1.856.077,58 

19/12/201
3 

31/12/201
5 

1 

3 677252 
UG 
153037/15222 

R$ 101.340,00 R$ 0,00     
R$ 
101.340,00 

31/10/201
3 

31/08/201
4 

1 

3 
680800 193034/19211 145.640,00  0   0 0 

29/08/201
4 

31/08/201
5 

1 

3 
680882 154421/26230 199.199,19  0   0 0 

29/08/201
4 

29/08/201
5 

1 

3 681643 135027/13203 47.500,00  
0 

  
28.668,32  28.668,32  

16/10/201
4 

31/12/201
4 1 

D) Departamento de Ambiente Urbano 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano-SRHU/MMA 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/Gestão: 440079/DAU 

Informações sobre as Transferências 

Modalidade Nº do 
instrumento 

Beneficiário 

Valores Pactuados   Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global 

Contrapartid
a 

Rendimentos 
Financeiros No Exercício 

Acumulado 
até o 

Exercício Início Fim 

1 712864/2009 
04.104.816/0001-
16 

R$ 450.000,00 R$ 18.000,00   R$ 0,00 
R$ 

176.064,00 
22/12/200

9 
22/10/201

5 
1 

1 705492/2009 
02.221.962/0001-
04 

R$ 669.114,86 R$ 66.911,49   R$ 0,00 
R$ 

602.203,37 
28/12/200

9 
25/03/201

5 
1 

1 802138/2014 
15.359.708/001-
00 

R$ 479.797,98 R$ 4.797,98   R$ 475.000,00 
R$ 
475.000,00 

28/05/201
4 

25/09/201
4 

1 

1 802131/2014 
18.715.383/0001-
40 

R$ 474.567,02 R$ 4.745,67   R$ 469.821,35 
R$ 
469.821,35 

28/05/201
4 

15/10/201
4 

1 
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1 802130/2014 
04.923.143/0001-
26 

R$ 494.791,66 R$ 19.971,66   R$ 475.000,00 
R$ 
475.000,00 

28/05/201
4 

01/10/201
4 

1 

1 802134/2014 
08.241.747/0001-
43 

R$ 332.879,72 R$ 32.879,72   R$ 300.000,00 
R$ 
300.000,00 

28/05/201
4 

21/09/201
4 

1 

1 802128/2014 
07.763.922/0001-
08 - 

R$ 306.000,00 R$ 6.000,00   R$ 300.000,00 
R$ 
300.000,00 

28/05/201
4 

17/11/201
4 

1 

1 802132/2014 
76.417.005/0001-
86 -  

R$ 161.875,97 R$ 1.618,76   R$ 160.257,21 
R$ 
160.257,21 

28/05/201
4 

31/10/201
4 

1 

1 636379 86960074000116 R$ 444.440,00 R$ 44.444,00   R$ 0,00 
R$ 
399.996,00 

29/07/200
8 

29/07/201
4 

1 

3 677132 
UG 
380001/00001 

R$ 1.500.000,00 R$ 0,00   
R$ 
1.500.000,00 

R$ 
1.500.000,00 

26/11/201
3 

30/11/201
5 

1 

3 677251 
UG 
153037/15222 

R$ 101.340,00 R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00 
31/10/201

3 
31/08/201

4 
5 

  

LEGENDA 

Modalidade:     Situação da Transferência:     

1 -  Convênio      1 -     Adimplente     

2 -     Contrato de Repasse     2 -     Inadimplente     

3 -     Termo de Cooperação     
3 -     Inadimplência 
Suspensa      

4 -     Termo de Compromisso      
4 
-   Concluído       

       5 -     Excluído      

       6 -     Rescindido      

       7 -     Arquivado     

Fonte: Siafi, Siconv e 
Processos                   
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Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 

UG/GESTÃO: 440005/00001 

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos 

Celebrados em Cada 
Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio ------- ------- ------- -------------- -------------- -------------- 

Contrato de Repasse ------- ------- ------- -------------- -------------- -------------- 

Termo de Cooperação ------- ------- ------- -------------- -------------- -------------- 

Termo de Compromisso ------- ------- ------- -------------- -------------- -------------- 

Totais ------- ------- ------- -------------- -------------- -------------- 

Fonte: Siconv, Siafi e Processos 

       

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 

UG/GESTÃO: 440078/00001 

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos 

Celebrados em Cada 
Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 1 1 4 209.525,00  0,00  14.166.648,79  

Contrato de Repasse 0 0 0       

Termo de Cooperação 3 4 3 0,00  414.714,24  247.141,50  

Termo de Compromisso 0 0 0       

Totais 4 5 7 209.525,00  414.714,24  14.413.790,29  

Fonte: Siconv, Siafi e Processos 
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Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 

UG/GESTÃO: 440079/00001 

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos 

Celebrados em Cada 
Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 6 0 0 2.180.078,56      

Contrato de Repasse 0 1 60   0,00  18.156.963,00  

Termo de Cooperação 0 1 0   0,00  0,00  

Termo de Compromisso 0 0 0       

Totais 6 2 60 2.180.078,56  0,00  18.156.963,00  

Fonte: Siconv, Siafi e Processos 

       

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 

UG/GESTÃO: 440111/00001 

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos 

Celebrados em Cada 
Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 0 0 0     --- 

Contrato de Repasse 0 0 0 -------   --- 

Acordo de Cooperação 1 1 0 800.000,00  138.000,00  --- 

Termo de Compromisso 0 0 0 -------   --- 

Totais 1 1 0 800.000,00  138.000,00  --- 

Fonte: Siconv, Siafi e Processos 
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Quadro A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 
modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 

 
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome:  Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO:   40078 

Exercício da 
Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montante 
Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Termo de Cooperação Contratos de Repasse 

2014 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 4     

Montante 
Repassado 3.144.914,80      

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade   3   

Montante 
Repassado   243.382,57    

2013 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 2     

Montante 
Repassado 1.360.931,00      

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade   1   

Montante 
Repassado   200.000,00    

2012 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 5     

Montante 
Repassado 2.092.827,68      

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade   1   

Montante 
Repassado   39.200,00    
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Anteriores a 2012 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 4     

Montante 
Repassado 1.115.960,00      

Fonte: Siafi, Siconv e Processos 

      

Unidade Concedente 

Nome:  Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO:   40079 

Exercício da 
Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montante 
Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Termo de Cooperação Contratos de Repasse 

2014 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 7     

Montante 
Repassado 2.580.074,56      

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade       

Montante 
Repassado       

2013 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 11     

Montante 
Repassado 5.541.172,86      

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 0     

Montante 
Repassado 0     

2012 
Contas 

Prestadas Quantidade 5     
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Montante 
Repassado 2.260.000,00      

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 4     

Montante 
Repassado 1.324,00      

Anteriores a 2012 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0     

Montante 
Repassado 0,00      

Fonte: Siafi, Siconv e Processos 

      

Unidade Concedente 

Nome:  Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO:   40005 

Exercício da 
Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montante 
Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Termo de Cooperação Contratos de Repasse 

2014 

Contas 
Prestadas 

Quantidade -----------     

Montante 
Repassado -----------     

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade -----------     

Montante 
Repassado -----------     

2013 
Contas 

Prestadas 

Quantidade -----------     

Montante 
Repassado -----------     
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Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade -----------     

Montante 
Repassado -----------     

2012 

Contas 
Prestadas 

Quantidade -----------     

Montante 
Repassado -----------     

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade -----------     

Montante 
Repassado -----------     

Anteriores a 2012 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 71     

Montante 
Repassado 590.962,53      

Fonte: Siafi, Siconv e Processos 

      

Unidade Concedente 

Nome:  Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO:   40111 

Exercício da 
Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montante 
Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Acordo de Cooperação Contratos de Repasse 

2014 

Contas 
Prestadas 

Quantidade --------- 1   

Montante 
Repassado --------- 138.000,00    

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade ---------     
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Montante 
Repassado ---------     

2013 

Contas 
Prestadas 

Quantidade ---------     

Montante 
Repassado ---------     

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade ---------     

Montante 
Repassado ---------     

2012 

Contas 
Prestadas 

Quantidade ---------     

Montante 
Repassado ---------     

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade ---------     

Montante 
Repassado ---------     

Anteriores a 2012 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade ---------     

Montante 
Repassado ---------     

Fonte: Siafi, Siconv e Processos 
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Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de 
Repasse. 

 

Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de 
Repasse. 

Posição 31/12 
em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440078 

Exercício da 
Prestação das Contas Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênio
s 

Contratos de 
Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas 5   

Com Prazo de 
Análise ainda não 

Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade 
Aprovada     

Quantidade 
Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante 
Repassado (R$)     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 4   

Montante 
Repassado (R$) 

2.931.291,
30    

Com Prazo de 
Análise Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade 
Aprovada     

Quantidade 
Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante 
Repassado (R$)     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 1   

Montante 
Repassado (R$) 

484.000,0
0    

2013 

Quantidade de contas prestadas 2   

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante repassado     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 2   

Montante repassado (R$) 
1.360.931,
00    

2012 Quantidade de Contas Prestadas 5   
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Contas analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante Repassado     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 5   

Montante Repassado  
2.092.827,
68    

Exercício Anterior a 
2012 Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 19   

Montante Repassado 
14.485.42
5,37    

Fonte: Siconv, Siafi e Processos 

       

Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de 
Repasse. 

Posição 31/12 
em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440079 

Exercício da 
Prestação das Contas Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênio
s 

Contratos de 
Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas 8 --- 

Com Prazo de 
Análise ainda não 

Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade 
Aprovada     

Quantidade 
Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante 
Repassado (R$)     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 4   

Montante 
Repassado (R$) 

1.106.142,
56    

Com Prazo de 
Análise Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade 
Aprovada     

Quantidade 
Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante 
Repassado (R$)     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 4   

Montante 
Repassado (R$) 

1.649.996,
00    

2013 Quantidade de contas prestadas 11   



200 

 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada 1   

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante repassado 
372.030,0
0    

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 10   

Montante repassado (R$) 
5.169.142,
86    

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 9   

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada 5   

Quantidade de TCE 4   

Montante Repassado     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado  
3.494.000,
00    

Exercício Anterior a 
2012 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 0   

Montante Repassado 0,00    

Fonte: Siconv, Siafi e Processos 

       

Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de 
Repasse. 

Posição 31/12 
em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

CNPJ: 37.115.375/0003-79 UG/GESTÃO: 440005 

Exercício da 
Prestação das Contas Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênio
s 

Contratos de 
Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas -------- -------- 

Com Prazo de 
Análise ainda não 

Vencido 

Contas Analisadas 

Quantidade 
Aprovada -------- -------- 

Quantidade 
Reprovada -------- -------- 

Quantidade de TCE -------- -------- 

Montante 
Repassado (R$) -------- -------- 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade -------- -------- 

Montante 
Repassado (R$) -------- -------- 

Com Prazo de 
Análise Vencido 

Contas Analisadas 
Quantidade 
Aprovada -------- -------- 
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Quantidade 
Reprovada -------- -------- 

Quantidade de TCE -------- -------- 

Montante 
Repassado (R$) -------- -------- 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade -------- -------- 

Montante 
Repassado (R$) -------- -------- 

2013 

Quantidade de contas prestadas -------- -------- 

Contas Analisadas 

Quantidade Aprovada -------- -------- 

Quantidade Reprovada -------- -------- 

Quantidade de TCE -------- -------- 

Montante repassado -------- -------- 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade -------- -------- 

Montante repassado (R$) -------- -------- 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas -------- -------- 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada -------- -------- 

Quantidade Reprovada -------- -------- 

Quantidade de TCE -------- -------- 

Montante Repassado -------- -------- 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade -------- -------- 

Montante Repassado  -------- -------- 

Exercício Anterior a 
2012 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 70   

Montante Repassado 2,92    

Fonte: Siconv, Siafi e Processos 

       

       

Quanto à Unidade Gestora 440111 que pertence o INTERÁGUAS, não há transferência na modalidade 
convênios / Contratos de Repasse 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

7 TC 010.294/2010-4 1986/2014     
Ofício 192/2014 
DGV/DIAPA/PURN/AGU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 50/2014 que, por meio do Acórdão 1986/2014-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprovação da prestação de contas e baixa de responsabilidade no SIAFI no valor de R$ 47.925,97. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

8 
010.294/2010-4 

8273/2013     
Ofício 2340/2014 
TCU/SECEX/BA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 51/2014 que, por meio do Acórdão 8273/2013-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Sem alteração da situação no SIAFI, em inadimplência suspensa. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

9 
003.254/2010-0 

2142/2014     
Ofício 1091/2014 
TCU/SECEX/BA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 55/2014 que, por meio do Acórdão 2142/2014-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Sem alteração no SIAFI, em inadimplência suspensa. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10 
005.827/2003-5 

2656/2010 e 3494/2009     
Ofício 719/2014 
TCU/SECEX/PE 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 57/2014 que, por meio do Acórdão 2656/2010-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Gilmar de Queiroz e a empresa Construtora J. E. Cristóvão de Carvalho-ME no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

11 
005.827/2003-5 

940/2011     
Ofício 721/2014 
TCU/SECEX/PE 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 58/2014 que, por meio do Acórdão 940/2011-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Município de Flores/PE no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

12 
025.969/2007-0 

5031/2010     
Ofício 2499/2014 
TCU/SECEX/MA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 78/2014 que, por meio do Acórdão5031/2010-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Jomar Fernandes Pereira Filho no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

13 
012.706/2009-9 

4856/2013     
Ofício 2310/2014 
TCU/SECEX/MA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 80/2014 que, por meio do Acórdão 4856/2013-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Joaquim Nunes Figueiredo no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

14 
006.636/2012-8 

5695/2013     
Ofício 2503/2014 
TCU/SECEX/MA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 79/2014 que, por meio do Acórdão 5695/2013-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Antônio Torres da Silva no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

15 
015.025/2004-9 

4206/2011     
Ofício 2467/2014 
TCU/SECEX/MA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 76/2014 que, por meio do Acórdão 4856/2013-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Aveny Andrade Pacheco e a empresa C.V. Construções e Comércio Ltda. no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

16 
012.706/2009-9 

4856/2013     
Ofício 2310/2014 
TCU/SECEX/MA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 80/2014 que, por meio do Acórdão 4856/2013-TCU, julgou 
as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Joaquim Nunes Figueiredo no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

  

       

  



212 

 

Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

17 
010.294/2010-4 

8273/2013     
Ofício 2340/2013 
TCU/SECEX/BA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 03/2014 que, por meio do Acórdão 8273/2013-TCU, 
julgou as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Renato Afonso Ribeiro Rosal no CADIN, baixa de responsabilidade no valor R$ 287.011,85 no 
SIAFI, permanência de R$ 29.715,15 em inadimplência suspensa. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

18 
013.042/2012-2 

7058/2013     
Aviso 
142/Seses/2013/TCU/SECEX/BA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 04/2014 que, por meio do Acórdão 7058/2013-TCU, 
julgou as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Arquivamento do processo sem cancelamento do débito, em desfavor do Sr. Joaquim de Freitas Ruiz. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

18 
012.902/2012-8 

5133/2014     
Ofício 1590/2014 
TCU/SECEX/PI 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 101/2014 que, por meio do Acórdão 5133/2014-TCU, 
julgou as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Convênio nº 387/1998 encontra-se em inadimplência suspensa no SIAFI. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

19 
015.178/2005-6 

2902/2010, 5161/2010 e 
3491/2013 

    
Ofício 2081/2014 
TCU/SECEX/MG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 102/2014 que, por meio dos Acórdãos 2902/2010 e 
5161/2010-TCU, julgaram as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão do Sr. Ricardo Mendes Pinto no CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

20 
005.036/2006-5 

1911/2011     
Ofício 1438/2014 
TCU/SECEX/MT 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 103/2014 que, por meio do Acórdão 1911/2011-TCU, 
julgou as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Inclusão dos Srs. Geovane Marchetto, Tales Magno Garcia e da empresa MT Engenharia e Construção Ltda. No 
CADIN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

21 
009.046/2012-7 

3088/2014     
Aviso 
1180/2014/Seses/TCU/Plenário 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 8838 

Descrição da Deliberação 

Encaminha acórdão que apreciou o processo de Tomada de Contas Especial 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Orçamento e Finanças - COF - Gabinete 9797 

Síntese da Providência Adotada 

O acórdão foi respondido através da Nota Informativa n° 104/2014 que, por meio do Acórdão 3088/2014-TCU, 
julgou as contas irregulares.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Condenação dos Srs. Luiz Gonzaga Paes Landim, Paulo de Tarso Tavares Silva e da sociedade empresária 
Construtora OAS Ltda. À restituição à União das quantias descritas no Acórdão nº 3088/2014-TCU-Plenário. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

 


